1(6)
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 4 oktober 2016 kl. 8:00
Mellan 08:00 och 09:30 besöker kommunstyrelsen olika företag. Se särskild
inbjudan.
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag
Jonas Sverkén

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Kommunstyrelsens företagsbesök

2.

Genomgång av beslutsärenden
______________
Ajournering för gruppmöten (ca 10:30)
______________

3.

Markreservation för HSB:s i Kalmar Bostadsrättsförening
Rapsen på del av fastigheten Djurängen 2:4
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets
förslag, del av fastigheten Djurängen 2:4 för HSB:s i Kalmar
Bostadsrättsförening Rapsen (org.nr 732400-2828) till längst sex
månader efter det att detaljplan för området har vunnit laga kraft.

4.

Markreservation för Prospecta Fastighetskapital AB på del
av fastigheten Oxhagen 2:1
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
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KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets
förslag, del av fastigheten Oxhagen 2:1 för Prospecta Fastighetskapital AB (org.nr 556634-0518).
Markreservationen ska gälla till och med den 31 december 2016.
5.

Markreservation för Svenska kyrkan på del av fastigheten
Oxhagen 2:1, Norra kyrkogården
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beviljar markreservationen enligt kommunledningskontorets förslag för Svenska kyrkan (org.nr 2520038635) på del av fastigheten Oxhagen 2:1, i anslutning till kyrkogården. Markreservationen ska gälla till och med den 31 mars
2017.
Som en följd av detta upphäver kommunstyrelsen tidigare beslut
den 7 oktober 2014, § 164 om markreservation för Svenska
kyrkan på del av fastigheten Oxhagen 2:1.

6.

Delårsrapport januari - augusti 2016 med prognos för 2016
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Urban Sparre
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten januari – augusti
2016 med prognos för 2016 till kommunfullmäktige.

7.

Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti 2016
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Åsa Bejvall
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
ekonomi- och verksamhetsuppföljningen efter augusti 2016.

8.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2
för koncernen Kalmar Kommunbolag AB
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Ola Johansson
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Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för
koncernen Kalmar Kommunbolag AB.
Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
9.

Detaljplan för Södra Fredriksskans, del av fastigheten
Malmen 2:3 m.fl.
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Eva-Lena Larsdotter
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Södra
Fredriksskans, del av fastigheten Malmen 2:3 m.fl.

10.

Detaljplan för Barlastholmen, fastigheterna Kvarnholmen 2:6
och Oljefabriken 3 m.fl.
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Eva-Lena Larsdotter
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för
Barlastholmen, fastigheterna Kvarnholmen 2:6 och Oljefabriken 3
m.fl.

11.

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar Styrdokument enligt lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.

12.

Revidering av risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar
kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer reviderad Risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar kommun 2015-2018.
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13.

KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Regler för jakt på kommunal mark
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag
till regler för jakt på kommunal mark i Kalmar kommun.

14.

Yttrande över kommunens revisorers skrivelse om policy och
regler kring jaktarrende på Kalmar kommuns mark
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som
sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som svar på
riktad frågeställning kring policy och regler kring jaktarrende på
Kalmar kommuns mark.

15.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Låt fler smaka på
vår mat - erbjud matlådor
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska
utgöra svar på motionen.
Motionen ska härmed anses besvarad.

16.

Medborgarförslag om sammanslagning av kommunens
Återbruk och KSRR:s återvinningscentral
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som
svar på medborgarförslag om att bygga ihop KSRR:s återvinningscentral med kommunens återbruk.

17.

Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.
Medborgarförslag om försäljning av Skansen 2
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget gällande
fastigheten Skansen 2.
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Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.
18.

Yttrande över förslag till biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar kultur- och fritidsnämndens yttrande
som sitt och överlämnar det till Regionförbundet i Kalmar län
som Kalmar kommuns yttrande över Regional biblioteksplan för
Regionbiblioteket i Kalmar län 2017-2021.

19.

Val av representant i Kalmar konstförenings styrelse
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen utser Marianne Dahlberg (S) till Kalmar
kommuns representant i Kalmar Konstförenings styrelse.
Uppdraget gäller till och med den 31 december 2018.

Delegationsbeslut
-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över
remissen Årliga minskningar av medlemsstaternas
växthusgasutsläpp COM (2016) 482

-

Yttrande över förslag till nya föreskrifter för väg 520 i Kalmar

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över
remissen Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över
remissen Vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för
grundvattentäkt Råsbäck

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Skridskoåkaren
6

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Åby 13:2

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Askkakan 3

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Åby 6:22

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Gösbäck 4:195

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rinkaby 31:2
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-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Skäktstolen 1

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hålkakan 5

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Råseglaren 19

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hyacinten 19

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Översten 2

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Tallbocken 1 –

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Stensberg

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rosmari 9

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 30 augusti 2016 och 13 september
2016

-

Planutskottets protokoll den 30 augusti 2016 och 13 september
2016

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för
augusti 2016

-

Svar på brev och e-post angående tillgänglighet

-

Skrivelse från Norra Möres Vattenråd om Skäggenäs kustmiljö
och förslag till åtgärder

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Patrik Ihrman
50084

2016-09-19

Ärendebeteckning

KS 2016/0872

Kommunstyrelsen

Markreservation för HSB:s i Kalmar
Bostadsrättsförening Rapsen på del av
fastigheten Djurängen 2:4
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av
fastigheten Djurängen 2:4 för HSB:s i Kalmar Bostadsrättsförening Rapsen
(org.nr 732400-2828) till längst sex månader efter det att detaljplan för området
har vunnit laga kraft.
Bakgrund
HSB:s i Kalmar Bostadsrättsförening Rapsen har genom Atrio arkitekter tagit
fram skiss på hur del av fastigheterna Rapsen 1 och Djurängen 2:4 i Djurängen
kan förtätas. Förslaget visar på bygge av fyra huskroppar med ca 75
hyreslägenheter, flerbostadshus i 6-8 våningar, orienterade längs med Norra
vägen.
Området är ca 4 500 m2 stort. Planbesked finns. Kommunledningskontorets
projekt - och exploateringsenhet kommer efter det att planförslaget för Rapsen
1 har vunnit laga kraft, genom överenskommelse om fastighetsreglering,
överföra blivande kvartersmark till exploateringsfastigheten Rapsen 1.

Patrik Ihrman
markingenjör
Bilagor

Skissförslag av Atrio arkitekter
Karta

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Patrik.Ihrman@kalmar.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Josefine Robertsson
50088

Datum

2016-09-21

Ärendebeteckning

KS 2016/0895

Kommunstyrelsen

Markreservation för Prospecta Fastighetskapital
AB på del av fastigheten Oxhagen 2:1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av
fastigheten Oxhagen 2:1 för Prospecta Fastighetskapital AB (org.nr 5566340518).
Markreservationen ska gälla till och med den 31 december 2016.
Bakgrund
Prospecta Fastighetskapital AB har lämnat in en begäran om markreservation
på del av fastigheten Oxhagen 2:1 intill Kungsgårdsvägen och den gamla
banvallen. Prospecta Fastighetskapital AB vill på platsen uppföra
flerbostadshus i hyresrättsform innehållande totalt ca 50-60 st lägenheter.
Ansökan avser två områden längs med Kungsgårdsvägen.
Prospecta Fastighetskapital AB är ett privat fastighetsbolag som bildades 2003.
Bolaget äger och förvaltar fastigheter i Kalmar bland annat i områdena
Ljusstaden, Kvarnholmen, Malmen, Södra området och Slottsallén. De värnar
hyresrätten och i deras bestånd idag finns både LSS-boende, kontor, service
och bostäder.
Kommunledningskontoret föreslår en markreservation på det norra området
av de två sökta, enligt bifogad karta markerat med rött. Området är ca 1 850
kvadratmeter. Av ansökans antal lägenheter torde rimligen 20-30 st vara
aktuellt på föreslaget område.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 december 2016. Innan denna
löper ut ska markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar
förutsättningar för framtida köp, bland annat pris, tider och ansvar för
exploatering.

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx josefine.robertsson@kalmar.se

KS 2016/0895
Detaljplanen för del av Oxhagen 2:1, Kungsgårdsvägen pågår och beräknas
antas kring årsskiftet 2016/2017.

Josefine Robertsson
exploateringsingenjör

Bilagor
Karta
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Markreservation för del av Oxhagen 2:1
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Maria Jakobsson
0480-45 00 81

Datum

2016-09-07

Ärendebeteckning

KS 2014/0772

Kommunstyrelsen

Markreservation för Svenska kyrkan på del av
fastigheten Oxhagen 2:1, Norra kyrkogården
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar markreservationen enligt kommunledningskontorets
förslag för Svenska kyrkan (org.nr 252003-8635) på del av fastigheten Oxhagen
2:1, i anslutning till kyrkogården. Markreservationen ska gälla till och med den
31 mars 2017.
Som en följd av detta upphäver kommunstyrelsen tidigare beslut den 7 oktober
2014, § 164 om markreservation för Svenska kyrkan på del av fastigheten
Oxhagen 2:1.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2014 att reservera mark omfattande
ca 24 000 kvm till Svenska kyrkan på del av fastigheten Oxhagen 2:1 enligt
karta i bilaga 1. Beslutet föranleddes av en markreservationsansökan i vilken
Svenska kyrkan beskrev sina önskemål och behov av utvidgad begravningsverksamhet samt en eventuell konfessionslös ceremonilokal. Ambitionen är att
utveckla kyrkogården till en parkliknande begravningsplats.
Detaljplanarbete har pågått sedan dess och den 28 augusti 2016 inkom Svenska
kyrkan med en ansökan om utökad markreservation enligt bilaga 2. Då Kalmar
Vatten AB har en dagvattenanläggning i nordvästra delen kan inte denna del
ingå i det reserverade området. Däremot ser kommunledningskontoret det som
lämpligt att utvidga kyrkogårdskvarteret österut mot Norra vägen. Kommunledningskontorets förslag på reserverat område är ca 47 000 kvm och framgår
av bilaga 3.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 mars 2017 och ska därefter
ersättas med markanvisningsavtal.
Maria Jakobsson
exploateringsingenjör
Bilaga 1. Karta markreservation Oxhagen 2:1 beslutad KS 140923
Bilaga 2. Ansökan förlängd och utökad markreservation Oxhagen 2:1
Bilaga 3. Karta markreservation Oxhagen 2:1

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Maria.Jakobsson@kalmar.se

Handläggare

Maria Jakobsson
0480-45 00 81

Datum

2016-09-06

BILAGA 1
MARKRESERVATION DEL AV FASTIGHETEN OXHAGEN 2:1
Beslutad i KS den 7 oktober 2014

Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35A
Tel 0480-45 00 00 vx │maria.jakobsson@kalmar.se

Handläggare

Maria Jakobsson
0480-45 00 81

Datum

2016-09-06

BILAGA 3
MARKRESERVATION DEL AV FASTIGEHTEN
OXHAGEN 2:1

Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35A
Tel 0480-45 00 00 vx │maria.jakobsson@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Åsa Bejvall
50111

2016-09-20

Ärendebeteckning

KS 2016/0011

Kommunstyrelsen

Delårsrapport januari - augusti 2016 med
prognos för 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten januari – augusti 2016 med
prognos för 2016 till kommunfullmäktige.
Bakgrund
I delårsrapporten ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål,
förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från kommunens nämnder,
kommunalförbund och koncernens hel- och delägda bolag samt finansiella
rapporter för kommunen och koncernen.
Resultatet för kommunen för perioden januari – augusti uppgår till 161,1
miljoner kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 56,7 miljoner
kronor.

Urban Sparre
Ekonomichef

Bilaga
Delårsrapport januari – augusti 2016 med prognos för 2016

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

Delårsrapport
januari till augusti
med prognos för 2016

2016

2

Femårsöversikt, kommunen
Femårsöversikt

2015

2014

2013

2012

2011		

		
						
Folkmängd, den 31/12

65 704

64 676

63 887

63 671

63 055		

						
Utdebitering*

33:18

33:18

32:68

32:68

32:43		

varav kommunen**

21:81

21:81

21:81

21:81

22:22		

3 134,0

3 003,3

2 989,3		

49 055

47 169

47 589		

48 204

45 056

48 600		

98,2

95,8

57,3

125,8

-87,3		

343,5

-28,6

339,4		

1 625,4

1 508,9

1 491,7		

720,2

687,2

587,2		

3 098,6

3 060,8

2 758,1		

1 540,3

1 483,1

1 357,3		

49,7

48,5

49,2		

2,8

3,3

-0,5		

75,5

99,7

4 795

4 592

		
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i mnkr

3 337,3

3 199,8

		
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
per invånare i kr

50 793

49 474

		
Verksamhetens nettokostnader per invånare i kr

50 018

49 525

		
Nettokostnadsandel

98,1

99,9

102,9		

		
Årets resultat i mnkr

62,5

2,5

		
Investeringar i mnkr (netto)

335,7

276,8

		
Pensionsåtaganden i mnkr

1 635,5

1 651,5

		
Låneskuld i mnkr

1 005,0

705,2

		
Totala tillgångar i mnkr

3 495,4

3 116,6

		
Eget kapital i mnkr

1 605,2

1 542,7

		
Soliditet exkl pensionsskuld i procent

45,9

49,5

		
Soliditet inkl pensionsskuld i procent

5,2

2,0

		
Likviditet i procent

75,9

41,2

62,7		

		
Antal årsarbetare

4 977

4 870

4 518		

							
		
*Utdebitering redovisas exkl kyrkoavgift och begravningsavgift						
** Utdebiteringen för 2012 inkluderar skatteväxlingen om 41 öre avseende överflyttning av kollektivtrafiken till landstinget.
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Vår omvärld
Kalmar kommuns verksamhet påverkas
ständigt av förändringar i omvärlden.
Det internationella ekonomiska läget,
näringslivets och arbetsmarknadens utveckling, politiska beslut av riksdag och
regering samt utvecklingen i regionen är
exempel på förutsättningar som på olika
sätt påverkar Kalmar kommuns utveckling. I detta avsnitt beskrivs kort några av
dessa förutsättningar. De grundas i de senaste bedömningarna som gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Näringsliv och export
Svensk ekonomi är starkt exportberoende och i många av de största mottagarländerna är tillväxten och därmed
efterfrågan betydligt lägre. Den svenska
kronan är fortsatt svag för att svensk industri ska vara konkurrenskraftig internationellt. Den svenska ekonomin drivs
i hög grad av den inhemska efterfrågan
som utgörs av hushållens, företagens och
den offentliga sektorns konsumtion och
investeringar.

Samhällsekonomin

Befolkningsökningen, främst till följd av
invandring, driver statlig och kommunal
konsumtion och investeringar. Det ger
även hög efterfrågan på bostäder varför
byggsektorns investeringar är höga. Det
historiskt sett låga ränteläget bidrar till
denna utveckling. Hushållens konsumtion är fortsatt dämpad, vilket medför att
sparandets andel av hushållens disponibla inkomst är hög. Det kan vara ett uttryck för en osäkerhet kring förväntningarna på den framtida utvecklingen.

Tillväxt
Den svenska ekonomin utvecklades
mycket starkt under förra året, medan
utvecklingen under första halvåret i år
har varit mer dämpad. I en internationell
jämförelse är dock fortfarande Sveriges
ekonomi stark. BNP-tillväxten som i fjol
var cirka 4 procent väntas i år bli cirka 3
procent för att sedan successivt mattas av
de kommande åren.

Sysselsättning
Trots en hög tillväxt har inte antalet
sysselsatta på arbetsmarknaden och antalet arbetade timmar i samhället ökat i
samma utsträckning. Istället är det produktiviteten som ökat starkt. Arbetsmarknaden befinner sig andra halvåret
2016 i högkonjunktur. I takt med att fler
nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden ökar den totala arbetskraften. Men
erfarenheten visar att dessa har svårare att
etablera sig på arbetsmarknaden vilket
gör att antalet arbetade timmar inte ökar
i samma utsträckning.
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Kommunsektorns ekonomi
Resultatnivå
Det samlade resultatet för Sveriges kommuner 2015 uppgick till cirka 12 mdkr.
Då ingår en engångsintäkt av återbetalda
premier från AFA Försäkring med 3,5
mdkr och ett tillfälligt statsbidrag för
flyktingmottagande med 0,9 mdkr. Justerat för dessa poster uppgick resultatet
till 1,6 procent av skatter och generella
statsbidrag. Det är lägre än tumregeln för
god ekonomisk hushållning som säger
att resultatet bör vara minst 2 procent
av intäkterna från skatter och generella
statsbidrag. De närmaste åren väntas resultatnivån i kommunsektorn sjunka ytterligare, förutsatt att inte utdebiteringen
(kommunalskatten) höjs och/eller att de
generella statsbidragen räknas upp. I takt
med att arbetsmarknaden de närmaste
åren väntas gå mot balans mellan utbud
och efterfrågan bedöms den årliga tillväxten av skatteunderlaget bli lägre vilket
i sin tur påverkar kommunernas skatteintäkter vars ökningstakt därmed också
blir lägre.
Kostnadsutveckling
Den senaste tioårsperioden har de demografiska förändringarna inneburit
årliga ökningar av resursbehoven med
cirka 0,5 procent. De närmaste tre åren
förväntas ökningen vara i genomsnitt 2
procent årligen, vilket är en kraftig ökning. Dels ökar den totala befolkningen
och dels ökar andelarna i de åldergrupper (barn, elever och äldre) som i större
utsträckning än genomsnittet har behov
av kommunala verksamheter. Ökningen
är störst inom skolans område. De totala
kostnaderna för kommunsektorn ökar
dock mer än enbart utifrån de demografiska behoven och bedöms totalt vara cirka 2,7 procent per år under de närmaste
åren.
Statsbidrag
De riktade statsbidragen har fortsatt att
öka i omfattning och de avser främst
barnomsorg, skola och äldreomsorg. Resurserna är välbehövliga, men samtidigt
ger riktade statsbidrag sämre planeringsförutsättningar och minskat inflytande
för kommunerna jämfört med generella
statsbidrag. Även de generella statsbidragen behöver räknas upp för att kompensera för kostnadsutvecklingen och det
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ökade demografiska trycket på de kommunala verksamheterna.
Investeringar
Behovet av kommunala investeringar
kommer fortsatt att vara stort framöver. Kommunkoncernernas samlade årliga investeringar har ökat från 71 mdkr
2007 till 104 mdkr 2014 i löpande priser.
Verksamhetslokaler, infrastruktur och
bostäder behöver dels byggas ut till följd
av en ökande befolkning, och dels behöver gamla anläggningar från 1960- och
70-talen ersättas med nya. De kommunala bolagen svarar för den större delen
av investeringarna. Många kommuner
ökar sin låneskuld för att finansiera de
stora investeringarna. Kommunsektorns
samlade låneskuld var vid utgången av
2014 468 mdkr, eller motsvarande cirka
48 000 kronor per invånare. Merparten
av lånen finns i de kommunala bolagen.

Årlig procentuell förändring,
valda nyckeltal från SKL ekonomirapporten
april 2016 och SKL cirkulär 16:45
2015

2016

2017

2018

2019

Skatteunderlagsprognos augusti

4,8

4,8

4,6

4,1

4,1

Befolkningsökning i riket

1,2

1,5

2,0

2,1

1,8

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

2,6

3,0

3,2

3,3

3,5

Bruttonationalprodukt (BNP)

3,8

2,9

2,5

1,6

1,6

Arbetade timmar i samhället

1,0

1,3

1,6

0,4

0,3

Timlöneökning i samhället
Konsumentprisindex (KPI)

3,7
0,0

3,1
0,8

3,4
1,6

3,6
3,1

3,7
2,7

Realt skatteunderlag

2,2

2,1

1,6

0,9

0,5

Arbetslöshet, relativ

7,4

6,7

6,3

6,0

6,1

Reporänta vid årets slut

-0,4

-0,5

0,0		

Det här är Kalmar
Demografi
Under första halvåret 2016 ökade folkmängden i riket med drygt 55 000
personer. Det är en större ökning än
motsvarande period förra året. Folkmängden i riket uppgick därmed till cirka 9,9 miljoner invånare. Folkökningen
berodde främst på att jämfört med första
halvåret 2015 ökade invandringen betydligt mer än utvandringen. Samtliga
län fick fler invånare och i endast en av
tio kommuner minskade folkmängden.

den i kommunen vid september månads
början har ökat med cirka 360 personer
sedan årsskiftet. Källa: Kommunens invånarregister

Näringsliv
I november 2014 hade Kalmar kommun
enligt SCB (RAMS) 33 720 sysselsatta
i kommunen (16 636 män och 17 084
kvinnor). Den största näringsgrenen är
liksom tidigare vård och omsorg, följt av
handel och utbildning.

I juni 2016 hade Kalmar kommun 65
767 invånare (32 600 män och 33 167
kvinnor) vilket innebär en folkökning
med 63 personer under det första halvåret. Det är en minskning jämfört med
de senaste två årens rekordökning, men
inte lågt sett i ett längre perspektiv. Folkmängden brukar minska vid vårterminens slut för att öka på hösten. Tredje
kvartalet brukar vara det kvartal då Kalmar kommun ökar mest i invånarantal.

I augusti 2016 fanns det totalt 6 914
arbetsställen i kommunen enligt UC Selekt, i jämförelse med 6 695 vid samma
period förra året. Av dessa var 6 085 registrerade företag vars styrelser har sitt
säte i Kalmar kommun. 43 procent (43
procent föregående år) av företagen var
registrerade som aktiebolag medan 46
procent (46 procent föregående år) var
registrerade som enskild närings-verksamhet.

1 648 personer flyttade till Kalmar kommun under det första halvåret medan 1
675 personer flyttade ut. Det är färre inflyttade och fler utflyttade än samma tid
förra året. Jämfört med samma tid förra
året har vi färre inflyttade och fler utflyttade både mot det egna länet och mot övriga Sverige. Invandringen är också lägre
än samma tid förra året. Liksom tidigare
år har vi ett flyttöverskott (fler inflyttade
än utflyttade) mot det egna länet och utlandet men fler utflyttade än inflyttade
mot övriga Sverige.

Enligt UC Selekt startades 219 nya företag, eller egentligen nya arbetsställen
(arbetsställen med juridisk form aktiebolag, enskild näringsverksamhet och handels- och kommanditbolag) under första halvåret 2016, i jämförelse med 204
stycken samma period föregående år. 12
procent (11 procent 2014) av dessa startades inom området juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik. Handel stod för 16
procent (19 procent 2015) och jordbruk,
skogsbruk och fiske stod för 10 procent
(12 procent 2015). Av de nya arbetsställen som kom till under första halvåret
2016 har 38 procent en kvinnlig VD,
kontaktperson eller innehavare, vilket är
en ökning med 7 procent jämfört med
samma period 2015.

Under första halvåret 2016 föddes 412
barn vilket är i nivå med samma period
förra året då 423 barn föddes. Det innebär att antalet födda ligger kvar på en
hög nivå. 323 personer dog under första
halvåret vilket är något färre än samma
period förra året.
Folkökning efter halvårsskiftet
Folkökningen i Kalmar kommun har
fortsatt även efter halvårsskiftet. Färska
preliminära uppgifter visar att folkmäng-

Arbetslösheten i Kalmar län sjönk under
både 2014 och 2015. Enligt rapporten
”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016
Kalmar län” beräknas arbetslösheten
sjunka ytterligare under 2016. Under
2017 bedöms dock arbetslösheten öka
för att i slutet av året hamna på samma
nivå som i fjärde kvartalet 2015. Sysselsätt-ningen ökar men utbudet av arbetskraft ökar mer än sysselsättningen vilket
driver upp arbetslösheten. Det ökade utbudet av arbetskraft hänger samman med
att antalet nyanlända förväntas bli stort
under de kommande åren. Även i riket
beräknas arbetslösheten öka under 2017
av samma orsaker som i Kalmar län.
Det finns stora utmaningar på arbetsmarknaden i Kalmar län. Under de senaste åren har mottagningen av nyanlända varit stor och arbetslösheten bland de
utrikes födda har ökat kraftigt. Samtidigt
minskar arbetslösheten bland de inrikes födda till låga nivåer. Den stigande
arbetslösheten bland de utrikes födda
beror till stor del på det ökade antalet
nyanlända och innebär en utmaning för
olika aktörer på arbetsmarknaden.
Trots att det finns många personer utan
arbete i länet har fler arbetsgivare svårt
att hitta rätt personal till yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning
eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter
och hantverksskicklighet.

Under första halvåret 2016 gick 29 företag i konkurs i kommunen, enligt UC.
Det är en ökning med 107 procent i
jämförelse med samma period förra året
(notera att kommuntillhörigheten styrs
av företagens sätesplacering vid konkurstillfället).
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Valnämnd

Kalmarsunds Gymnasieförbund 67,9 %

Överförmyndarnämnd
Kommunledningskontor

Kalmarsundsregionens Renhållare 49 %

Kommunstyrelse

Kalmar Kommunbolag AB

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadskontor

Kalmarhem AB

Servicenämnd

Serviceförvaltning

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsförvaltning

Kalmar Vatten AB
KIFAB AB
Kalmar Hamn AB
Kalmar Öland Airport AB
Destination Kalmar AB
Kalmar Science Park AB

93,0 %

Kalmar Energi Holding AB

50 %

Kommunernas hjälpmedelsnämnd

i Kalmar län

Omsorgsförvaltning

Omsorgsnämnd
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Socialförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsförvaltning
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FOKUSOMRÅDE – ORDNING
OCH REDA I EKONOMIN

Kommunallagen slår fast att kommunen
ska ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet på både lång och kort
sikt. Varje generation av invånare ska bära
kostnaden för den service som man själva
beslutar om och konsumerar. Ekonomiskt
utrymme ska finnas för att ersätta gjorda
investeringar och för att säkra tillgångarnas värde över tid.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i Verksamhetsplan med budget 2016
och ekonomisk planering för 2017-2018,
sid 6-7.
Kommentar
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans
mellan löpande intäkter och kostnader.
Balanskravet innebär att intäkterna ska
överstiga kostnaderna. Om förbrukningen ett år överstiger intäkterna innebär det
att kommande år, eller kommande generationer, måste betala för denna överkon-

sumtion. En ekonomi i balans samt en
väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är
nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på
god ekonomisk hushållning.
Kravet på god ekonomisk hushållning är
överordnat balanskravet. Detta innebär
att det inte är tillräckligt att i resultatet
uppnå balanskravet. För att kravet på
en god ekonomisk hushållning ska vara
uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå
som reellt sett stabiliserar ekonomin på
kort och lång sikt. Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv; ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet
Det finansiella perspektivet innebär
bland annat att varje generation själv ska
bära kostnaderna för den service som den

konsumerar, det vill säga att ingen generation ska behöva betala för det som en
tidigare generation har förbrukat. Kalmar kommun måste ange en ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiella
mål. För det finansiella perspektivet har
kommunfullmäktige i budget 2016 satt
två mål, dels om nettokostnadsandelen
och dels om självfinansiering av investeringar. Målen uttrycks som ett genomsnitt över en rullande femårsperiod för
att dämpa effekten av snabba uppgångar
och nedgångar för ett enskilt år.
En tumregel i kommunsektorn är att resultatet bör uppgå till minst två procent
av de samlade intäkterna från skatt, generella statsbidrag och kommunal utjämning för att god ekonomisk hushållning
ska anses uppnådd. Kommunsektorn
möter nu utmaningar i form av ökade
volymer och kostnader samt att de generella statsbidragen inte räknas upp i
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samma takt. Bedömningen är därför att
sektorn inte kommer att klara denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är
en bland andra kommuner som följdriktigt justerat ned målsättningen till en
procent.

ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Ett arbete pågår, såväl centralt som ute i
verksamheterna, kring att utveckla metoder för att kunna påvisa ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet bland annat
med stöd av indikatorer/nyckeltal.

Samma förhållande gäller kring målet om
självfinansiering. Den långsiktiga strävan
är att investeringar fullt ut finansieras
med egna medel. I det korta perspektivet
är dock behovet av investeringar så stort,
att det kan motivera en lägre självfinansieringsgrad på grund av ökad befolkning
och av behovet att ersätta äldre anläggningar. Det nu gällande målet för Kalmar kommun är en självfinansiering om
minst 50 procent.

Kommunfullmäktige fastställde i budgeten för 2016/2017 övergripande mål för
kommunkoncernen. Utgångspunkten är
visionen Kalmar 2020. Målen inordnades under de fem fokusområdena; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög
kvalitet i välfärden samt Verksamhet och
medarbetare. Fullmäktigemålen pekar ut
en färdriktning och en ambition inom
valda områden. Nämnder och styrelser
har sedan brutit ned dem till nämndsmål
och aktiviteter för den egna verksamheten. Av de 17 mål som identifierats, bedöms 13 uppnås helt eller delvis, vilket
motsvarar 76 procent. Motsvarande andel 2015 var 86 procent. Detta ska dock
noteras att för merparten av de mål som
inte bedöms som helt uppnådda är trenden positiv, det vill säga att verksamheten
går i rätt riktning. Det gäller exempelvis
inom ambitiöst satta mål som "bästa
skolkommun" och "bästa äldreomsorgskommun." Förvaltningar och bolag har
för 2016 tilldelats 37 uppdrag av kommunfullmäktige. Bedömningen nu är att

Verksamhetsperspektivet
Verksamhetsperspektivet tar sikte på att
kommunen ska bedriva sin verksamhet
på ett så kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt för att kunna
skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa
detta krävs ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter.
För verksamhetsperspektivet har kommunfullmäktige i budget 2016 satt ett
mål om att verksamheten ska bedrivas

Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

merparten av dessa uppdrag kommer att
vara genomförda vid årets slut.
En annan viktig faktor är god prognossäkerhet och budgetföljsamhet. Det kan
anses vara ett mått på organisationens
förmåga att anpassa verksamheten efter
ledningens beslut, givna ramar och ändrade förutsättningar.

Samlad bedömning över god
ekonomisk hushållning
De två målen under det finansiella perspektivet uppnås. Målet under verksamhetsperspektivet bedöms som delvis uppnått. Trenden är positiv, då den
negativa referenskostnadsavvikelsen är
minskande. På tre år (2012-2015) har
kostnadsutfallet minskat med 105 mnkr
från 154 mnkr (8,0 procent) till 49 mnkr
(2,5 procent) över referenskostnad. Även
placeringen inom flera av mätetalen i
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
är stigande. Av de övergripande fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena
bedöms en hög andel (76 procent) att
uppfyllas helt eller delvis vilket stärker
bilden av en ändamålsenlig verksamhet.
Nämnderna uppvisar en god budgetföljsamhet. Den samlade bedömningen blir
att Kalmar kommun har en god ekonomisk hushållning.

Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Prognosen för resultaträkningen innebär att nettokostnaden för det enskilda året 2016
hamnar på 98,4 procent. Över den rullande femårsperioden 2016-2012 blir värdet
98,1 procent, en förbättring med 0,9 procentenheter jämfört med femårsperioden
2015-2011 (99,0 procent).

Fullmäktigemål - Investeringarna

Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Prognosen för helåret 2016 avseende resultat och investeringar innebär att självfinansieringsgraden för det enskilda året 2016 hamnar på 57,7 procent. Över den rullande
femårsperioden 2016-2012 blir värdet 71,7 procent, en förbättring med 12,2 procentenheter jämfört med femårsperioden 2015-2011 (59,5 procent).

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet

10

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Kommentar
Nämnderna arbetar med att formulera egna mål/indikatorer som ska ge förutsättningar att uttala måluppfyllelse. I avvaktan på dessa mål/indikatorer används två mätningar för bedömning av måluppfyllelsen, dels "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK)
för 2015 samt jämförelse mellan standardkostnad och verklig kostnad för 2015.
Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ändamålsenlighet och
kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rangordna resultaten. I mätningen 2015 deltog 240 kommuner. Mätningen omfattar totalt 42 nyckeltal som redovisas under perspektiven tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutvecklare. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner
efter sina resultat, grön om man tillhör de bästa 25 procenten, gul om man tillhör de
mittersta 50 procenten och röd om man tillhör de sämsta 25 procenten.
För Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2015 att 43 procent av nyckeltalen är
gröna, 47 procent är gula och endast 10 procent är röda. Starkaste perspektiven är
tillgänglighet och samhällsutvecklare och de svagaste perspektiven är effektivitet och
trygghet.
Referenskostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen och är den
beräknade kostnad som Kalmar kommun skulle ha om man bedrev verksamheten på
en genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn tagen
till Kalmar kommuns struktur, exempelvis demografi, med mera. Kalmar kommun
redovisar 2015 en högre kostnad jämfört med referenskostnaden med 2,5 procent
(2014: 5,9 procent) eller 49 mnkr (2014: 122 mnkr). På tre år (2012-2015) har det
kostnadsutfallet minskat med 105 mnkr från 154 mnkr till 49 mnkr över standardkostnad, och avvikelsen har därmed minskat från 8,0 procent till 2,5 procent. Under
samma tidsperiod har genomsnittsavvikelsen för jämförelsekommunerna Karlskrona,
Kristianstad, Växjö, Halmstad (KKVH) ökat från 0,5 procent till 1,1 procent.
Med hänvisning till avvikelsen mot referenskostnaden och resultatet i KKiK är bedömningen att målet delvis är uppfyllt. För att målet i sin helhet ska anses vara uppfyllt bör resultaten i KKiK vara högre med hänvisning till den högre kostnadsnivån.
Trenden är dock positiv främst med tanke på den årligen minskande avvikelsen mot
referenskostnaden (standardkostanden).
Uppdrag - Samverkan

Pågående

Uppdrag - Ny vision

Genomförd

Uppdrag - Hyresupphandling

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och arbeta för samverkan med andra kommuner.
Kommentar
Frågan lyfts kontinuerligt i länets kommunchefsgrupp. Frågorna är bland annat kopplade till IT, kommunsamordningscentral, kommunhälsa, arkivcentrum och E-arkiv.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att med hjälp av en parlamentarisk grupp
arbeta fram förslag till en ny vision för Kalmar - Vision 2025. Förslaget ska vara
klart senast maj 2016 och sikta mot 75 000 invånare.
Kommentar
Den nya visionen är framtagen och fastställd av kommunfullmäktige i juni 2016 i
samband med beslut om verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering
2018-2019.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling som
en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov istället för investeringar i egen
regi, samt att pröva om det finns andra fastigheter som genom försäljning och
därefter inhyrning kan ge positiva ekonomiska effekter. En rimlig soliditetsnivå
måste säkras i ett läge där Kalmar växer rejält.
Kommentar
Uppdraget har lämnats till ekonomienheten som, tillsammans med serviceförvaltningen, kommer att lämna en rapport i november.
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Finansiell analys
Analysmetod
För att beskriva kommunens finansiella
situation används den så kallade RKmodellen. Modellen belyser fyra aspekter
som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv. Dessa fyra aspekter är:
Resultat – vilken balans har kom-

munen haft över sina intäkter och
kostnader under året och över tiden?
Kapacitet – vilken kapacitet har

kommunen att möta finansiella
svårigheter på lång sikt?

Risk – föreligger någon risk som

kan påverka kommunens resultat
och kapacitet?
Kontroll – vilken kontroll har

kommunen över den ekonomiska
utvecklingen?

Resultat – kapacitet
Årets resultat
Ett sätt att belysa god ekonomisk hushållning är att studera det löpande resultatet. God ekonomisk hushållning innebär att dagens kommunmedborgare ska
finansiera sin egen kommunala välfärd
och inte förbruka den förmögenhet som
tidigare generationer byggt upp. Resultatet måste därför vara tillräckligt högt
för att dels värdesäkra det egna kapitalet
och dels täcka kommande ökade pensionsutbetalningar. Det bör också finnas en marginal som klarar oförutsedda
händelser och risker, till exempel negativ
skatteutveckling, eventuellt infriande av
borgensåtaganden och oväntade kostnadsökningar.

Årets resultat (Mnkr)

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

Årets resultat

161,1

66,2

62,5

2,5

57,3

125,8

Balanskravsresultat

157,4

55,4

47,9

-21,7

32,5

-1,2

sen för helåret förklaras av poster som
inte periodiserats, exempelvis statsbidrag
för flyktingmottagande, borgensavgifter,
ränteintäkter, retroaktiva löner och exploateringsintäkter.
Balanskravsutredningen utifrån prognosen på 56,7 mnkr redovisar ett positivt
balanskravsresultat på 49,2 mnkr där
avdrag gjorts för prognostiserade realisationsvinster med 7,5 mnkr. Balanskravsresultatet för 2015 var positivt och det
finns därmed inget negativt balanskravsresultat att återställa.
Nettokostnadsandel (olika kostnaders andel av skatteintäkter och
kommunal utjämning)
En grundläggande förutsättning för god
ekonomisk hushållning är att det finns
balans mellan löpande intäkter och
kostnader. Ett sätt att belysa detta är att
analysera hur stor andel olika typer av
återkommande löpande kostnader tar i
anspråk av skatteintäkter och kommunal
utjämning. På lång sikt räcker det inte
att intäkterna och kostnaderna är lika
stora. Tumregeln anger att minst 2 procent av de löpande intäkterna bör finnas
kvar för att bland annat finansiera årets
nettoinvesteringar med och för att möta

Nettokostnadsandel (%)
Verksamhetens nettokostnader

förändrade ekonomiska förutsättningar.
Kommunens mål för nettokostnadsandelen är högst 99 procent över en rullande
femårsperiod.
Balansen mellan intäkter och kostnader har sedan årsskiftet och till augusti
förbättrats. Utfallet per augusti visar en
nettokostnadsandel på 93,1 procent. Vad
gäller prognosen för helåret 2016 är det
en försämring, från 98,1 procent 2015
till 98,4 procent 2016. Sett över en rul�lande femårsperiod är prognosen att målet 99 procent (98,1 procent) kommer
att uppfyllas.
Investeringsvolym och självfinansieringsgrad
När den löpande driften har finansierats
bör det helst återstå tillräckligt stor andel
av skatteintäkter och kommunal utjämning så att större delen av investeringarna
ska kunna finansieras med egna medel.
Kassaflödet från den löpande verksamheten (finansieringsanalysen) utgör det
finansiella utrymmet för investeringsverksamheten utan att ta upp nya lån
eller minska befintlig likviditet. Detta
nyckeltal benämns självfinansieringsgrad. Kommunens mål för självfinansieringsgraden är lägst 50 procent över en

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

89,0

94,0

94,2

96,7

96,9

97,6

Resultatet för delåret januari till augusti
är 161,1 mnkr, en förbättring med 94,9
mnkr jämfört med delåret januari till augusti 2015. Prognosen för helåret är 56,7
mnkr, en positiv avvikelse mot budget
med 44,0 mnkr.

Jämförelsestörande poster

0,0

-1,1

-0,7

-1,3

-2,9

-6,4

Avskrivningar

4,7

4,7

4,9

4,7

4,3

4,3

-0,6

-0,6

-0,3

-0,2

-0,1

0,3

Summa löpande kostnader

93,1

97,0

98,1

99,9

98,2

95,8

Den kraftigt sjunkande resultatnivån
mellan utfallet per augusti och progno-

Över en rullande femårsperiod

97,0

98,8

99,0

98,8

98,2

98,4
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Finansnetto

rullande femårsperiod.
Kommunen investerade netto fram till
augusti 2016 för 246,6 mnkr. Större genomförda investeringar i år är skollokaler
för 40,0 mnkr, förskolelokaler för 43,8
mnkr, idrotts- och fritidsanläggningar
för 3,7 mnkr, gator och parker för 23,3
mnkr och produktion av arbets- och bostadsområden för 21,0 mnkr.
Det finansiella målet om lägst 50 procent
självfinansiering av investeringar är uppfyllt per augusti 2016 (134,6 procent)
och även över en rullande femårsperiod
(90,8 procent). Prognosen för helåret avseende resultat och investeringar innebär
att självfinansieringsgraden för det enskilda året 2016 hamnar på 57,7 procent.
Över den rullande femårsperioden 2016
– 2012 blir värdet 71,7 procent, en förbättring med 12,2 procentenheter jämfört med femårsperioden 2015 – 2011
(59,5 procent).
Soliditet
Soliditet (eget kapital/totala tillgångar)
är ett viktigt nyckeltal när kapaciteten
ska analyseras. Soliditeten mäter kommunens långsiktiga finansiella utrymme.
Den visar hur stor del av kommunens
tillgångar som har finansierats med skatteintäkter.
Soliditeten, exklusive pensionsskuld intjänad före 1998, uppgår i periodbokslutet till 51,6 procent vilket är en förbättring med 0,8 procentenheter jämfört
med augusti 2015.
Att även ta med pensionsskulden i nyckeltalet speglar bättre kommunens långsiktiga finansiella kapacitet. Soliditeten,
inklusive pensionsskuld, intjänad före
1998, uppgår i periodbokslutet till 11,1
procent, en förbättring jämfört med augusti 2015 med 6,3 procentenheter.
Skuldsättningsgrad
Den del av de totala tillgångarna som
finansierats med främmande kapital benämns skuldsättningsgrad. I skuldsättningsgraden ingår avsättningar samt långoch kortfristiga skulder.
Kommunens skuldsättningsgrad har sedan augusti 2015 förbättrats från 49,2
procent till 48,4 procent i delårsbokslutet.

Självfinansieringsgrad (%)

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

Investeringar (Mnkr)

246,6

138,0

335,7

276,8

343,5

-28,6

Självfinansieringsgrad (%)

134,6

113,3

59,4

67,0

58,6

518,9

90,8

66,3

59,5

54,4

73,8

95,3

Över rullande femårsperiod

Soliditet (%)
Exkl. pensionsskuld intjänad

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

51,6

50,8

45,9

49,5

49,7

48,5

11,1

4,8

5,2

2,3

2,8

3,3

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

48,4

49,2

54,1

50,5

50,3

51,5

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

46,2

44,0

75,9

41,2

75,5

99,7

före 1998
Inkl hela pensionsskulden

Skuldsättningsgrad (%)
Skuldsättningsgrad

Kassalikviditet (%)
Kassalikviditet

Finansnetto (Mnkr)
Finansnetto

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

12,8

13,6

11,6

5,7

2,9

-8,8

Risk – kontroll
Likviditet
Ett mått som mäter likviditet eller
kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet (likvida medel + kortfristiga
fordringar/kortfristiga skulder). Kassalikviditeten har förbättrats jämfört med
augusti 2015, från 44,0 procent till 46,2
procent i delårsbokslutet.
Ränterisk – Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgick till
13,6 mnkr i augusti 2015 och till 12,8
mnkr i delårsbokslutet 2016.

Kommunens budgetföljsamhet och
prognossäkerhet
En viktig del för att nå och bibehålla en god
ekonomisk hushållning är att det finns en
god budgetföljsamhet i kommunen.
Nämndernas följsamhet mot budget (budgetavvikelse) har sedan 2014 varit positiv. I
prognosen för helåret 2016 redovisas ytterligare ett år med positiv avvikelse om 46,7
mnkr. Ingen av nämnderna redovisar en negativ prognos för resultatet för helåret 2016.
Att samtliga nämnder fortsätter håller sina
budgetramar är av stor betydelse för kommunens strävan mot en starkare finansiell
ställning.
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När det gäller prognoserna under året är
det ett område som bör stärkas ytterligare
för att hålla en god finansiell kontroll över
kostnader och intäkter under året.
Kommunens pensionsskuld
I kommunal redovisningslag (1997:614)
regleras hur pensionskostnad/skuld ska
redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt denna modell ska pensionsförpliktelser intjänade från och med
1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
Kommunens samlade pensionsförpliktelser fram till augusti uppgår till 1 603,5
mnkr, varav 217,2 mnkr redovisas som
avsättning i balansräkningen och 1 386,3
mnkr som ansvarsförbindelse. Detta
betyder att 86,5 procent av pensionsförpliktelserna ligger utanför balansräkningen. Utbetalningarna hänförliga
till denna ansvarsförbindelse och som
belastar resultaträkningen kommer successivt att öka fram till ”toppnoteringen”
runt 2020–2023. Enligt den senaste pensionskuldsprognosen ökar utbetalningarna fram till 2020 med 10,4 procent
jämfört med 2016.
Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande per siste
augusti uppgår till 2 781,8 mnkr, 42 338
kr per invånare. 2 504,6 mnkr är beviljade
till helägda bolag, 150,7 mnkr till delägda
bolag och 126,5 mnkr till egnahem, stiftelser och föreningsägt bolag.
Av det totala borgensåtagandet för helägda bolagslån svarar Kalmarhem AB för
51,4 procent. En positiv befolkningsutveckling och därmed efterfrågan på bostäder är naturligtvis en förutsättning för
bolagets ekonomi. Efterfrågan på lägenheter har under 2016 varit god med fortsatt
hög uthyrningsgrad. Behovet av ytterligare bostäder i Kalmar kommun ökar årligen varför detta risktagande på kort och
medellång sikt bör betecknas som relativt
lågt. KIFAB i Kalmar AB svarar för 29,8
procent av det totala borgensåtagandet för
helägda bolags lån. Som fastighetsbolag
är KIFAB beroende av ett gynnsamt företagsklimat och hyresgästernas förmåga att
överleva på en konkurrensutsatt marknad.

Utfall aug

Utfall aug

Mnkr

2016

2015

2015

2014

2013

2012

Budgetavvik årets resultat

148,5

60,4

-15,8

47,2

121,1

-145,2

43,3

20,9

-16,9

-45,6

-48,6

Nämndernas budgetavvikelse
Driftsredovisning
Årets resultat (ej hänsyn tagen till ägd

Utfall aug

Utfall aug

Budget

Prognos

Avvikelse

2016

2015

2016

2016

2016

-126,3

-116,4

-216,6

-211,8

4,8

-9,9

-8,7

-11,0

-11,4

-0,4

andel)
Mnkr
Kommunstyrelsen:
-kommunledningskontoret
-överförmyndarnämnden
-exploateringsverksamhet
-gymnasieförbundet

53,7

7,7

30,0

57,0

27,0

-180,3

-185,0

-271,7

-270,5

1,2

-kommunens revisorer

-0,8

-0,8

-2,7

-2,7

0,0

-29,2

-32,6

-58,8

-51,3

7,5

Servicenämnden

-146,9

-131,5

-242,9

-242,9

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

-115,2

-113,5

-191,0

-190,7

0,3

Barn- och ungdomsnämnden

-604,6

-579,1

-926,2

-919,9

6,3

Socialnämnden

-499,3

-479,3

-734,7

-734,7

0,0

Omsorgsnämnden

-424,1

-427,4

-644,9

-644,9

0,0

Södermöre kommundelsnämnd

-141,3

-140,0

-215,0

-215,0

0,0

-2 224,2

-2 206,6

-3 485,5

-3 438,8

46,7

Samhällsbyggnadsnämnden

Summa nämnder
Pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning, Mnkr

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

217,2

207,3

211,2

184,9

170,9

147,7

1386,3

1453,7

1424,3

1466,6

1 452,7

1 361,2

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

112,4

106,3

106,0

100,5

90,1

78,6

1 491,1

1 554,7

1 529,5

1 551,0

1 533,5

1 430,3

-aktier

66,7

60,9

63,2

56,7

50,7

41,3

-obligationer m.m.

45,7

45,4

42,8

43,8

39,4

37,3

-aktier

7,79

8,83

8,85

17,21

24,03

12,40

-obligationer m.m.

3,21

1,81

1,10

3,82

3,44

7,01

1. Avsättning inkl. löneskatt
2. Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt
3. Placerade pensionsmedel (KLP)
a. bokfört värde
b. marknadsvärde
4. Återlånade medel (1+2-3b)
Tillgångsslag placerade pensionsmedel, mnkr (KLP)

Avkastning placerade pensionsmedel, procent (KLP)

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

2655,3

2670,6

2 550,3

2 763,3

2 835,4

2 958,9

121,0

95,0

95,0

95,9

96,8

97,7

Stiftelser, gruppbostäder

4,8

4,8

4,8

4,9

5,0

5,0

Egnahem

0,7

0,8

0,8

0,9

1,1

1,3

2 781,8

2 771,2

2 650,9

2 865,0

2 938,3

3 062,9

Borgensåtaganden mnkr
Egna hel- och delägda bolag
Föreningsägt bolag (KFF Fast AB)

Totala borgensåtaganden
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Kommunens verksamheter

Kommunens risk med hänvisning till
KIFAB:s marknad måste betecknas som
högre än det är för Kalmarhem AB.
Känslighetsanalys
Kalmar kommun påverkas av omvärldsfaktorer och i tabellen nedan ger vi exempel på händelser och dess effekter på
kommunens ekonomi.
else

Mnkr

Sammanfattande kommentar
SSyftet med analysen är att belysa var
kommunen befinner sig finansiellt och
Händelse

Mnkr

Höjd utdebitering med 1 krona

124,3

Löneökning med 1 procent

23,0

Räntan höjs med 1 procent

7,0

Prisökning med 1 procent

20,0

10 nya heltidstjänster

4,5

Ökning av försörjningsstödet
med 10 procent

5,5

hur utvecklingen över tid ser ut. Genom
analys av de fyra perspektiven; resultat,
kapacitet, risk och kontroll, identifieras
finansiella problem och visar om Kalmar
kommun har god ekonomisk hushållning eller inte. I detta innefattas att Kalmar kommun i ett kort- och medellångt
perspektiv inte behöver vidta drastiska
åtgärder för att möta finansiella problem.
Det viktigaste nyckeltalet är nettokostnadsandelen (olika kostnaders andel av
skatteintäkter och kommunal utjämning) och då verksamhetens nettokostnader. Prognosen för nettokostnadsandelen 2016 innebär en försämring med
0,3 procentenheter jämfört med 2015,
från 98,1 procent till 98,4 procent. Verksamhetens nettokostnader och finansnettot har då förbättrats med 0,3 respektive
0,1 procentenheter. Jämförelsestörande
poster har försämrats med 0,7 procentenheter medan avskrivningarnas andel är
oförändrad.

Prognos

aug

2016

2016

2015

2014

2013

2012

Årets resultat enligt resultaträkningen

56,7

161,1

62,5

2,5

57,3

125,8

- avgår samtliga realisationsvinster

-7,5

-3,7

-14,6

-2,8

-40,4

-172,5

49,2

157,4

47,9

-0,3

16,9

-46,7

16,9

-46,7

Balanskravsavstämning (Mnkr)

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- medel till resultatutjämningsreserv
- medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

18,6
49,2

157,4

47,9

18,3

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 §
- tillägg ianspråktagande av sparande,
bildandet av två stiftelser och internationell flyglinje

-40,0

- tillägg justering RIPS-räntan

45,5

15,6

- tillägg avsättning för sluttäckning

För att säkerställa att det långsiktiga finansiella utrymmet förstärks krävs att
kommande investeringar självfinansieras.
Kassaflödet från den löpande verksamheten (finansieringsanalysen) utgör det
finansiella utrymmet för investeringsverksamheten utan att ta upp nya lån
eller minska den befintliga likviditeten.
Prognosen för helåret avseende resultat
och investeringar innebär att självfinansieringsgraden för enskilda året 2016
hamnar på 57,7 procent. Över den rul�lande femårsperioden 2016 – 2012 blir
värdet 71,7 procent, en väsentlig förbättring jämfört med femårsperioden 2015 –
2011 (59,5 procent).
Nämndernas förmåga att hålla sin budget har förbättrats över tid. Alla nämnder
klarar att hålla sina budgetramar. För att
hålla en god finansiell kontroll över kostnader och intäkter är det också viktigt att
det finns en god säkerhet i de prognoser
som görs under året.
De två målen under det finansiella perspektivet uppnås. Målet under verksamhetsperspektivet bedöms som delvis
uppnått. Trenden är positiv, då den negativa standardkostnadsavvikelsen är minskande. På tre år (2012-2015) har kostnadsutfallet minskat med 105 mnkr från
154 mnkr (8,0 procent) till 49 mnkr (2,5
procent) över standardkostnad. Även
placeringen inom flera av mätetalen i
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
är stigande. Av de övergripande fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena
bedöms en hög andel (76 procent) att
uppfyllas helt eller delvis vilket stärker
bilden av en ändamålsenlig verksamhet.
Nämnderna uppvisar en god budgetföljsamhet. Den samlade bedömningen blir
att Kalmar kommun har en god ekonomisk
hushållning.

deponi Moskogen
- tillägg avsättning för omställningsåtgärder
Balanskravsresultat efter
synnerliga skäl att reglera

49,2

157,4

Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa
Ackumulerat resultat

47,9

-21,7

-21,7

32,5

-1,2

-1,2

49,2

157,4

26,2

-21,7

31,2

-1,2

312,1

420,3

262,9

236,7

258,4

226,0
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FOKUSOMRÅDE – ETT GRÖNARE
KALMAR
Under de senaste åren har flera tydliga
steg tagits när det gäller klimat- och
miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i
framkant och vårt arbete ska präglas av
konkreta insatser som ger effekt på både
kort och på lång sikt. Vi tar vårt ansvar
och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i Verksamhetsplan med budget 2016
och ekonomisk planering för 20172018, sid 8-9.
Kommentar
Kalmar kommun jobbar inom flera områden för att se till att vi får ett grönare
Kalmar. Sedan två år tillbaka tar kommunen fram ett miljöbokslut för att stämma
av arbetet mot de nationella miljökvalitetsmålen. Bokslutet används också som
ett stöd i kommunikationen av Kalmar
kommuns miljöarbete.
Sedan flera år tillbaka arbetar Kalmar
kommun mot målet att vara fossilbränslefritt till 2030 i kommunens egna verksamheter och i Kalmar kommun som
geografisk plats. Sedan 1990 har Kalmar
minskat utsläppen av koldioxid med 42
procent. Den största kvarvarande utma-

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri
kommun

ningen är transporter där merparten av
de bränslen som nu används fortfarande
är fossila.
En rapport från 2015 som kartlade hur
kommunanställda reser i tjänsten samt
till och från jobbet visade bland annat att
80 procent av kommunorganisationens
fossila utsläpp från resor kan härledas till
arbetspendling.
Samtliga förvaltningar i kommunen har
skapat aktiviteter under 2016 utifrån
Färdplan 2020, som är Kalmar kommuns
handlingsplan för att minska utsläpp
av växthusgaser till följd av tjänsteresor
och arbetspendling. Från och med 2015
är samtliga förvaltningar dessutom med
och klimatkompenserar för de tjänsteresor som fortfarande görs med fossila
drivmedel. Pengarna läggs i en klimatpott, där vem som helst inom Kalmar
kommuns förvaltningar kan ansöka om
bidrag till klimatförbättrande projekt.
2015 års pengar sponsrar ett pågående
projekt för att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar.
Kalmar kommuns arbete för att minska
övergödningen i Östersjön är nationellt
erkänt genom Kalmarsundskommissionen. Under 2016 blev kommunen

antagen som ett gott exempel av organisationen Race for the Baltic, som är ett
initiativ för att förbättra Östersjömiljön
genom bland annat kollektivt agerande
och uppmuntran till innovation.
Under tertial två blev Kalmar kommun
beviljade EU-pengar till projektet Life
SURE som på ett skonsamt sätt ska ta
upp bottenmassa från Malmfjärden och
återvinna den. Ett annat stort pågående
vattenprojekt är EU-projektet Baltic
Blue Growth om att anlägga en storskalig musselodling i Kalmarsund, med
syfte att hitta affärsmässiga vägar för att
minska mängden näringsämnen i Östersjön. Odlingen är nu på plats utanför
Byxelkrok. Kalmar kommun har även en
egenägd musselodling utanför Hagby.
Under hållbarhetsveckan i slutet på augusti - början på september, anordnade
Kalmar kommun och Linnéuniversitetet
för andra året i rad ett så kallat Hållbarhetssafari. 400 personer deltog på eventet. Syftet var att visa goda exempel på
miljöarbete i Kalmar som region. Arbetet med en giftfri förskola fortsätter och
varje förskoleenhet arbetar med en egen
handlingsplan för utfasning av farliga
ämnen.

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
Kommentar
Nettoutsläppen av fossil koldioxid i Kalmar kommun ska vara noll till år 2030. Sedan 1990 har Kalmar minskat utsläppen av koldioxid med 42 procent. Den största
kvarvarande utmaningen är transporter, där merparten av de bränslen som används
fortfarande är fossila. En rapport från 2015 som kartlade hur kommunanställda reser
i tjänsten samt till och från jobbet visade bland annat att 80 procent av kommunorganisationens fossila utsläpp från resor kan härledas till arbetspendling.
Samtliga förvaltningar i kommunen har skapat aktiviteter för 2016 utifrån Färdplan
2020, som är kommunens handlingsplan för att minska utsläpp av växthusgaser till
följd av tjänsteresor och arbetspendling. Aktiviteterna är allt ifrån inköp av elbilar,
uppsättning av laddstolpar, inköp av fler cyklar och genomförandet av fler webbmöten. Samtliga förvaltningar är dessutom med och klimatkompenserar för de resor som
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fortfarande görs med fossila drivmedel. Pengarna läggs i en klimatpott, där vem som
helst inom kommunensförvaltningar kan ansöka om bidrag tillklimatförbättrande
projekt. 2015 års pengar sponsrar ett pågående projekt för att bygga ut laddinfrastruktur för elbilar.
Upphandlingen av kollektivtrafiken som gjordes under börja av året har lett till att
man kommer att driva bussarna på 100 procent förnyelsebar energi, något som Kalmar kommun har verkat för. Kalmar kommuns stora energitjänsteprojekt fortsätter
och kommer, när året är slut, att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder på 74
fastigheter. Även de kommunala bolagen jobbar med energifrågan. Till exempel minskade Kalmarhem sin energianvändning med 19,9 procent jämfört med 2007.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.
Kommentar
Arbetet med Kalmar kommun som cykelstad pågår sen flera år tillbaka. Under tertial två
ökade cyklingen i Kalmar med 8 procent jämfört med samma period förra året. Ångloksleden ligger i topp med en ökning på hela 22 procent. Hansabron ökar med 12 procent.
De enda ställen där en minskning har noterats är Norra vägen (vid Kyrkogården) och
Ängöleden. En ny trafikplanerare ingår nu i arbetsgruppen för Kalmar Cykelstad, vilken
därför är bättre bemannad än tidigare. Många felande länkar är just nu i projekteringsstadiet för att åtgärdas. Bland annat pågår en större byggnation för att knyta ihop Smedby och Rinkabyholm. Säkra cykelparkeringar byggdes vid ytterligare ett tiotal hållplatser
i staden. Åtta nya publika cykelpumpar sattes upp under tertial två. Projektering pågår
för ny cykelvägvisning i Rinkabyholm (planerad byggnation 2017). Under tertial två
genomfördes så kallade gerillaaktiviteter på Kvarnholmen, vilket innebar utdelning av
den nya cykelkartan samt att cykelsadelskydd och cykelkorgsskydd kläddes på ett stort
antal parkerade cyklar. Kalmar Cykelstad medverkade på Lantfesten den 10 augusti. Cykelutflyktskartorna uppdaterades och nyproducerades, även i en specialvariant riktad till
alla skolelever på Summer Camp. Projektet Kalmar Cykelstad har ännu inte växlat upp
till att arbeta trafikslagsövergripande frånsett arbetet med cykelparkering vid stationen
och busshållplatser.

Fullmäktigemål - Kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
Kommentar
Kommunen har kontinuerliga samverkansmöten med KLT, ca en gång i månaden. När
kommunen prioriterar detaljplaner är avstånd till kollektivtrafik en utvärderingsparameter. Projektering pågår för ett antal åtgärder för ökad framkomlighet och kapacitet för
kollektivtrafiken, bland annat vid hållplatserna ”Mejeriet” och ”Tullslätten”. Kollektivtrafikresandet ökade med drygt 18 procent andra kvartalet (gäller hela länet).

Fullmäktigemål - Ekologisk och
närproducerad mat

Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska
uppgå till 70 procent år 2020.
Kommentar
Målet att öka mängden ekologisk och närproducerad mat är något som Kalmar kommun har arbetat framgångsrikt med under ett antal år. Andelen för 2015 var 60,4procent. Andelen ekologiskt och/eller närproducerat är för första halvåret 2016 59,2 procent. Det är främst serviceförvaltningen med sin upphandlingsenhet som driver detta
mål. Men även andra förvaltningar drar sitt strå till stacken genom att vara medvetna
om målet och handla därefter, i de fall man inte upphandlar genom upphandlings-
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enheten. Serviceförvaltningen tittade specifikt på frukt för ekologiska fruktstunder.
Andelen ekologisk frukt under tertial två minskade till 32 procent från 34 procent
från tertial ett, vilket ändå är en ökning från 27 procent i slutet av 2015. Serviceförvaltningen gör analysen att det främst är bristande ekonomi som gör att mätvärdena
inte blir högre.

Fullmäktigemål - Klimatneutrala
resor

År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter
vara klimatneutrala.
Kommentar
2015 togs en gemensam Färdplan 2020 fram, med syfte att minska klimatpåverkan
från resor. Färdplanen är ett smörgåsbord av åtgärder som kan göras på förvaltningsnivå och handlar bland annat om att köpa in fler tjänstecyklar, underlätta för videomöten och byta ut bilar som går på fossila bränslen mot bilar som går på förnybart
bränsle. Inför 2016 tog samtliga förvaltningar fram åtgärder som passar för den egna
verksamheten. Till exempel genomför kommunledningskontoret och serviceförvaltningen kampanjen Hälsopendling tillsammans med Aktivt Liv. Den vänder sig till alla
kommunanställda och ska få fler att ställa bilen när de ska ta sig till jobbet. Serviceförvaltningen ersatte 26 stycken fossila bilar med biogasbilar och elbilar under tertial två.
Omsorgsförvaltningen är den förvaltning som har haft flest aktiviteter under målet
om klimatneutrala resor. Hittills under 2016 har de satt upp åtta nya laddstolpar till
sin verksamhet och ytterligare fyra ska upp innan året är slut. Omsorgsförvaltningen
har också nått målet om 20 elbilar i verksamheten. Utöver det som individuella förvaltningar gör så kommer samtliga förvaltningar att fortsätta klimatkompensera de
resor som inte kan göras fossilbränslefritt. Pengarna hamnar sedan i en pott för klimatåtgärder.

Fullmäktigemål - Vatten

Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.
Kommentar
Kalmar kommuns arbete för att minska övergödningen i Östersjön är nationellt erkänt genom Kalmarsundskommissionen. Under 2016 blev kommunen antagen som
ett gott exempel av organisationen Race for the Baltic, som är ett initiativ för att
förbättra Östersjömiljön genom bland annat kollektivt agerande och uppmuntran till
innovation. Under tertial två blev kommunen beviljade EU-pengar till projektet Life
SURE som på ett skonsamt sätt ska ta upp bottenmassa från Malmfjärden och återvinna den. Ett annat stort pågående vattenprojekt är EU-projektet Baltic Blue Growth
om att anlägga en storskalig musselodling i Kalmarsund, med syfte att hitta affärmässiga vägar för att minska mängden näringsämnen i Östersjön. Odlingen är nu på plats
utanför Byxelkrok. Kommunen har även en egenägd musselodling utanför Hagby.
Kommunen har nu en tagen VA-plan som stakar ut det framtida arbetet. Vattenfrågor
finns alltid med som en parameter vid planarbetet. För att nå en god status för alla
våra vattendrag enligt alla Vattenmyndighetens parametrar krävs ett brett arbete. För
att minska försurningen så kalkas Skärvsjön regelbundet. Grävarbete för att restaurera
en våtmark och ett tvåstegsdike påbörjades i Nyttorp/Danesjö kanal. Skolprojektet
Vattendetektiver pågår. 16 skolklasser deltog i exkursioner, där även flera medlemmar
i vattenråden medverkade. Projektet fortsätter under hösten. Att vi har ett fungerande
reningsverk är A och O för kommunens vatten. Utsläppen av kväve ligger på 13,6
mg/l, vilket ligger under Kalmar Vatten ABs mål på 14 mg/l. Planeringen för ett nytt
reningsverk pågår. Under Hållbarhetsveckan i slutet på augusti - början på september,
anordnade Kalmar kommun och Linnéuniversitetet för andra året i rad ett så kallat
Hållbarhetssafari. 400 personer deltog på eventet. Syftet var att visa goda exempel på
miljöarbete i Kalmar som region.
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Uppdrag - Kalmar cykelstad

Pågående

Uppdrag - Ideellt engagemang

Pågående

Uppdrag - Musselodling

Pågående

Uppdrag - Nytt reningsverk

Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till
och med 2018.
Kommentar
Cykeltrafikens utveckling mäts och rapporteras i årliga cykelbokslut, nästa gång våren
2017. Se även uppföljning hittills i år under ”nämndsmål - cykeltrafiken ska årligen
öka”. Samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen har varsin representant i
projektet. Två nya trafikplanerare visstidsanställdes i maj varav den ena ingår i arbetsgruppen och den andra medverkar på olika sätt. Många felande länkar är just nu i projekteringsstadiet för att åtgärdas. Bland annat pågår en större byggnation för att knyta
ihop Smedby och Rinkabyholm. Säkra cykelparkeringar byggdes vid ytterligare ett
tiotal hållplatser i staden. Åtta nya publika cykelpumpar sattes upp under tertial två.
Projektering pågår för ny cykelvägvisning i Rinkabyholm (planerad byggnation 2017).
Under tertial två genomfördes så kallade gerillaaktiviteter på Kvarnholmen, vilket
innebar utdelning av den nya cykelkartan samt att cykelsadelskydd och cykelkorgsskydd kläddes på ett stort antal parkerade cyklar. Kalmar Cykelstad medverkade på
Lantfesten den 10 augusti. Cykelutflyktskartorna uppdaterades och nyproducerades,
även i en specialvariant riktad till alla skolelever på Summer Camp. Projektet Kalmar
Cykelstad har ännu inte växlat upp till att arbeta trafikslagsövergripande frånsett arbetet med cykelparkering vid stationen och busshållplatser.
Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna.
Kommentar
Vattenråden har arbetat enligt deras verksamhetsplan och drivit skolprojektet Vattendetektiver. 16 skolklasser har varit på exkursion, där flera medlemmar i vattenråden
har medverkat. Projektet fortsätter under hösten. 27 augusti genomfördes höstbål för
Östersjön i Slakmöre och Vita Sand. Under tertial två rekryterades ytterligare en projektledare till enheten.
Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling i Kalmarsund.
Kommentar
Under 2016 tertial två har musselodlingen utanför Byxelkrok sjösatts och Baltic
Blue Growth-projektet har startats upp. Hagbyodlingen är på plats utanför Hagby
och delar av den har rensats för att ny påväxt ska kunna följas av Linnéuniversietet
i samarbetsprojektet ”Hållbart djurfoder av alger och musslor” eller Algoland Feed.
Linnéuniviersitetet har under sommaren även utfört provtagning vid den nyanlagda
musselodlingen utanför Byxelkrok för att på tre års tid kunna följa upp hur den påverkar sin omgivande miljö. Arbetet med att sänka ner Hagbyodlingen ska påbörjas
under nästa tertial och planeras vara helt färdigt innan eventuell isläggning.
Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga
ambitioner när det gäller rening.
Kommentar
Tillståndsansökan enligt miljöbalken för Kalmarsundsverket lämnas in under september 2016. Ett visionsdokument tas fram tillsammans med intressenter. Planeringsfasen
fortsätter med följande delar: marknadsinventering entreprenörer, inventering marknadsläget lokalt/regionalt, kartläggning av liknande referensprojekt, färdigställande
av programhandling samt uppdatering av tidplan. En större insats än tidigare läggs
på offentlighetsarbete (studiebesök hos grannkommuner membranpilot, studiebesök
Lidköping beslutsprocess KSV, VA-mässa - presentation membranpilot,
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Eco-Tech - presentation membranpilot, IWAMA-konferens - strategisk energiplan
KSV, Envisys Höstmöte - beslutsprocess). Projektplanering GAK-pilotförsök (start
försök januari 2017).
Uppdrag - Arbetspendling

Pågående

Uppdrag - Superbusstråk

Genomförd

Uppdrag - Giftfri miljö i förskolor
och skolor
Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnder och kommunala
bolag ta fram förslag och aktiviteter för att minska miljöpåverkan från kommunanställdas arbetspendling.
Kommentar
Samtliga förvaltningar har använt sig av Färdplan 2020 och har egna aktiviteter eller
mål inrapporterade i Hypergene. KLK ska fortsätta att finnas som stöd och se över
behovet av uppföljning och analys av Färdplan 2020 under 2017.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genom trafikplanering underlätta
för skapandet av ett superbusstråk mellan Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn
och vidare till Norrköping.
Kommentar
Utredning är genomförd tillsammans med Trafikverket, Kalmar Läns Trafik AB, Regionförbundet samt Torsås, Mönsterås,Oskarshamn och Västerviks kommuner. Inga
beslut är tagna i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och
ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd samt servicenämnden, ta
fram en plan för hur vi kan skapa en så giftfri miljö som möjligt i förskole- och
skolmiljöer. Uppdraget innebär också att starta en utfasning av farliga ämnen i
dessa miljöer.
Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt projektbeskrivningen och arbetsgruppen arbetar
för fullt. Återrapportering kommer att göras före årsskiftet. Respektive enhet på serviceförvaltningen har givits i uppdrag att upprätta handlingsplaner utifrån tre nivåer. I nivå
ett ska de åtgärder anges som är lättats att genomföras och som kan genomföras direkt
av förskolorna eller skolorna. I nivå två kan åtgärderna vara svårare att genomföra och är
ibland förknippade med högre kostnader, exempelvis utbyte av material. I nivå tre kan vissa
åtgärder vara sådana som förskolorna och skolorna inte själva har möjlighet att ta beslut
om, till exempel byggnadsteknik och byggnadsmaterial.

Uppdrag - Vattenförsörjningsplan

Ej påbörjad
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Kalmar Vatten AB får i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan med länsstyrelsen och berörda kommuner.
Kommentar
De låga grundvattennivåerna i Kalmar kommun och i grannkommunerna medför ett stort
fokus på planer och åtgärder i närtid för att hantera effekterna av vattenbristen. Arbetet
med den långsiktiga vattenförsörjningsplanen kommer successivt att påbörjas när resurserna medger detta utifrån att den akuta situationen prioriteras i första hand.

Uppdrag - Kalmarsundskommissionen
Pågående

Kommunstyrelsen och servicenämnden får i uppdrag att aktivt understödja Kalmarsundskommissionens arbete med särskild tonvikt på konkreta åtgärder.
Kommentar
Kalmarsundskommissionen har ansökt och blivit beviljad Front Runner för Race for
the Baltic. Samarbetet påbörjades i april och slutresultatet kommer att vara en kostnadseffektiv modell för åtgärder i Östersjön samt att Kalmarsundskommissionen har
fått möjlighet att marknadsföra sitt arbete nationellt. Vid sidan om Kalmarsundskommissionen har Kalmar kommun sökt pengar för ett projekt kring att sprida information om så kallade RAS-odlingar (recirkulära akvatiska system), en form av miljövänlig
fiskodling på land. 7 april anordnades ett seminarium tillsammans med LRF för intresserade jordbrukare. Under Kalmarsundsveckan ägde ett Hållbarhetssafari rum då
allmänheten fick möjlighet att besöka miljöåtgärder som görs i kommunen på tema
mat och vatten.
Efter en halvtidsgenomgång av Kalmarsundskommissionens verksamhetsplan och
uppdrag 2016 konstateras att mer än hälften av arbetstiden för sekretariatet är förbrukad. Mer än hälften av aktiviteterna som stod på årets verksamhetsplan är antingen
genomförda eller ej längre relevanta på grund av att beskrivna projekt ej blivit finansierade. Bedömningen är att återstående aktiviteter under 2016 kommer hinna att genomföras inom gällande avtal med sekretariatet. Serviceförvaltningen ska under hösten ta fram en verksamhetsplan för 2017 i samarbete med sekretariat och styrgrupp.

Uppdrag - Förnyelsebar energi

Pågående

Servicenämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och kommunala bolag arbeta för att andelen egenproducerad förnyelsebar energi, av den
elenergi som används i kommunens verksamheter, ska öka.
Kommentar
Följande solcellsanläggningar är installerade, Lindsdalsskolan, Åbyskolan, Falkenbergsskolan och Barkestorps sporthall. En total effekt på 64,2 kW. Planerat var även
Lindöskolan, men här medgavs inget bygglov.
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Miljö

Väsentliga händelser under året
Ett nytt klimat- och energiprogram har
arbetats fram och antagits politiskt. Det
har även fattats beslut om att fortsätta
med klimatkompensationssystemet. Ett
nationellt finansierat projekt om laddinfrastruktur för elbilar har beviljats
och projektet pågår året ut. Kalmarsundskommissionen har blivit utsedd till
”Front runner” av organisationen Race
for the Baltic och samarbete för att gemensamt minska övergödningen har påbörjats.
Kommunen har påbörjat ett strategiskt
arbete med förorenade områden för att
säkerställa ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart arbete med kommunens
fastigheter. Under 2015 erhölls bidrag
från Naturvårdsverket för arbetet med
huvudstudie och åtgärder för barkdeponi
Vassmolösa ångsåg. Projektet kommer
att avslutas under hösten 2016. Från och
med 2016 har visstidstjänsten som miljöspecialist på projekt- och exploateringsenheten permanentas.

Detta innebär att planeringen för att säkerställa miljömässiga och ekonomiskt
hållbara arbeten med kommunens fastigheter kan bli än mer långsiktig.
Kommunens arbete med masshantering
och förorenade massor är omfattande.
Livsmedelskontrollerna deltar i ett nationellt projekt och ett MSO-projekt gällande kosttillskott. Arbetet med uppdraget
att fasa ut farliga ämnen från förskolor
och skolor pågår för att skapa en så giftfri miljö som möjligt vid nybyggnationer
samt för att se vilka förbättringsåtgärder
som kan göras i befintliga lokaler. En redovisning av arbetet kommer att ske före
årsskiftet.
I och med sommarens bevattningsförbud
har bevattning av krukor, planteringar,
stadspark och fotbollsplaner skett från
tankvagn med vatten från bland annat
Kalmar Dämme. Dessutom har sommarblommorna minskats. Ett annat problem
under sommaren har varit att vattnet vid
häftigt regnväder inte hinner rinna un-

dan på ett antal platser.
Musselodlingen utanför Byxelkrok har
nu sjösatts och Baltic Blue Growthprojektet, som syftar till att få bort miljögifter i havet, har startats upp. Linnéuniversitetet har under sommaren även
utfört provtagning, för att under tre års
tid kunna följa upp hur musselodlingen
påverkar sin omgivande miljö. Hagbyodlingen är på plats utanför Hagby och
delar av den har rensats för att tillväxt ska
kunna följas av Linnéuniversitetet.
Solceller har installerats på fyra nya byggnader under året för att reducera elbehovet. Totalt har kommunen nu nio anläggningar. Andelen biogasbilar (+24) och
elbilar (+29) ökar i kommunens bilpooler. Avtal har tecknats med MoveAbout,
så kommunen har numera fyra delbilar
som även kan användas av privatpersoner
och företag.

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv
Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv

22




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

139

67

73

67

100

110

101

154

Sol är i ropet. Många elkunder vill veta
hur deras energi produceras och flera
kunder kan tänka sig egen elproduktion.
Så Kalmar Energi utropade en Energirepublik för kunder och aktörer som vill
bidra till ett hållbart samhälle. Med delningsekonomi och nya ideal växer också
nya beteenden fram.
Kalmar Energi tog fasta på det här. Tillgången till en vara eller tjänst är viktigare än själva ägandet i sig. Resultatet är
Nöbble Solpark. Sveriges största medlemsägda soltak för egen elanvändning
och ett stort kollektiv med en gemensam
vision om ett hållbarare samhälle Vi startade projektet Nöbble Solpark hösten
2015 och ganska snart var samtliga andelar slutsålda. Privatpersoner från hela landet liksom lokala företag har köpt in sig.
Det händer mycket i regionen när det
gäller hållbar utveckling, både inom
produktion och tjänstesektorn och inte
minst finns en hög ambitionsnivå. För
fjärde året i rad arrangeras Kalmarsundsveckan av Kalmar Energi tillsammans
med olika partners. Nytt för året är hållbarhet utifrån ett ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt perspektiv.
Under 2016 har ytterligare ett antal parkeringsplatser i garage i KIFABs fastigheter utrustats med ladduttag för elbil.
Dessa platser hyrs ut till rabatterat pris
och med el inkluderad. Solcellsanläggningen som installerades på KIFABs
kontor har varit i drift sedan januari utan
större störningar. Modernisering av fordonsparken fortsätter och andelen el och
gasbilar uppgår nu till 67 procent. Samtliga fastigheter är sedan tidigare uppvärmda utan hjälp av fossila bränslen.
Här följer exempel på övriga åtgärder

som är under arbete inom Kalmar Vatten:
• Kalmar Vatten AB har tillsammans
med andra samarbetspartners sökt och
fått LOVA-bidrag (Lokala Vattenvårdsprojekt) av Länsstyrelsen för ett projekt med syfte att bygga och utvärdera
en ny anläggning för dagvattenrening
vid Tjärhovet i Kalmar. Styrelsen har
anslagit 3 mnkr för en ombyggnad
av pumpstationen i Kölbygärde. Planerad åtgärd innebär en ny byggnad
samt att en automatisering installeras
i stationen. Det innebär optimering
av bräddfunktionen vid en hydraulisk
överbelastning för att minimera bräddade volymer. Stationen kommer även
att förses med reservkraft.
• Manganhalten i råvattnet från Bottorps
vattenverk har ökat de senaste tio åren.
Mangan oxiderar och fäller ut som
svarta partiklar i råvattenledningarna.
Det finns ett behov av en anläggning
för Manganavskiljning och styrelsen
har beviljat 0,8 mnkr till en pilotanläggning. Efter händelsen i juni med
missfärgat vatten planeras ytterligare
åtgärder i ledningsnätet och vattenverket i Skälby.

Framtid
Serviceförvaltningen arbetar vidare med
solceller och målet är att det 2018 ska
finnas solcellsanläggningar på 20 fastigheter.
Kommunen har i sommar fått projektet
Life-Sure (Sediment Uptake and Remidiation on Ecological basis) godkänt av
EU. Arbetet kommer att pågå i fyra år
och Kalmar kommun är projektansva-

rig. Partners är Linnéuniversitetet och
Teknikmarknad. Medfinansiär är också
Havs- och Vattenmyndigheten. Målet är
att demonstrera en optimal teknisk lösning för att avlägsna, rena och recirkulera
övergödda och lätt förorenade sediment.
ekniken ska vara billigare än nuvarande
teknik, robust och ska kunna drivas med
minimal arbetsinsats från experter.
KIFABs arbete fortsätter med att i dialogform påverka hyresgästerna att tänka
energismart och att säkerställa att driftoch verksamhetstider i uthyrda lokaler är
uppdaterade så att fastigheternas driftprofil hålls energioptimal. Målsättningen
att till alla delar bedriva en fossilbränslefri
verksamhet redan 2017 fullföljs genom
utbyte av resterande fossilbränsledrivna
fordon under 2017.
Reningsverket på Tegelviken är föråldrat
och är över 50 år gammalt. Kalmar kommunfullmäktige har tagit ett inriktningsbeslut till en ny vattenreningsdel samt
ny/ombyggnad av slamhanteringen som
ersätter den befintliga anläggningen. Den
planerade platsen för ”Kalmarsundsverket” är mellan befintligt reningsverk och
KSRR. Projektering och byggnation av
det nya reningsverket kommer att pågå
under många år framöver. Inriktningsbeslutet innebär en övergång från förstudiefas till planeringsfas. Planeringsfasen
avser en ny vattenreningsdel samt ny/
ombyggnad av slamhanteringen. Den
totala investeringskostnaden för det nya
Kalmarsundsverket inkl. slambehandlingsdelen är i intervallet 850 – 1 100
mnkr. Dagvattenhanteringen vid Hagbygärdediket kommer att förbättras. En ny
kulvert samt omläggningar av dagvattenledningar kommer att genomföras.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		

Utfall

Liknande

KKVH

Riket

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete



62

59

60

56

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i hela den geografiska
kommunen, (%)



22,5

16,9

21,0

17,5
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FOKUSOMRÅDE – ETT VÄXANDE
ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv
kommun. Det är en förutsättning för att
vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges
mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta, men attraktiviteten
ska också finnas med i vardagen. För det
behöver vi bra och varierade bostäder och
en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt
kultur- och fritidsutbud och vi fortsätter
utvecklingen kring att vara ett spännande
besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra
vi gör och allt det positiva som händer i
Kalmar.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i Verksamhetplan med budget 2016
och ekonomisk planering 2017-2018,
sid 10-15. Tillägg till detta finns att
läsa i Ändringar i Verksamhetsplan med
budget 2016 och ekonomisk planering
2017-2018, sid 3.
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Kommentar
Kommunkoncernen jobbar ständigt
för att bli en mer attraktiv kommun
och även om befolkningstillväxten varit
blygsam hittills i år ser det positivt ut för
återstoden av året. En av orsakerna till
den skrala befolkningsökningen har varit bristen på bostäder. Under perioden
januari-augusti 2016 har dock nio detaljplaner vunnit laga kraft. Nytillkomna
bostäder i dessa detaljplaner uppgår till
175 bostäder varav 79 avser småhus.
Många bostäder står snart klara för inflyttning med ökad befolkningstillväxt.
Arbetet med att bli ”Årets stadskärna”
2017 har gått vidare över sommaren.
Verksamheterna arbetar med ständiga
förbättringar och projektarbetsgruppen
jobbar vidare med innehållet i den ansökan som ska lämnas in senare i år.
Att det går bra för Kalmar kommun visar
inte minst arbetslöshetssiffrorna där Kalmar fortsatt ligger lägre än våra jämförelsekommuner. Vårt differentierade nä-

ringsliv är en nyckel för detta och arbetet
med att förbättra förutsättningarna för
näringslivet fortsätter med bland annat
deltagande i SKLs projekt Ännu bättre
där arbetet drar igång på allvar i höst.
En väl utbyggd infrastruktur är en grundpelare i vår utveckling. Kollektivtrafiken
byggs ut och allt fler åker kollektivt i en
stad där också cyklandet ökar. Vi noterar
också att Kalmar Öland Airport har en
fortsatt positiv passagerarutveckling.
Kalmar har ett rikt kultur- och fritidsutbud. Evenemangen sommaren 2016 slog
alla rekord och Kalmar utsågs också till
Årets Sommarstad för andra året i rad.
Den gemensamma KALMAR-appen
lanserades i maj. Appen, som samlar alla
evenemang, sevärdheter, shopping, interaktiv parkeringskarta, mat och dryck
med mera, fick ett bra mottagande och
över 10 000 nedladdningar av appen har
gjorts.

Fullmäktigemål - Planering för bostadsbyggande

Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus. Målet förutsätter en planering för minst 833 bostäder, varav 100 småhus för år 2016.
Kommentar
Prioriteringslistan för detaljplaner under den aktuella perioden innehåller bostäder
motsvarande målet.

Fullmäktigemål - Arbetslösheten

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.
Kommentar
Kalmar kommun har i skrivande stund en lägre arbetslöshet än riket och vi ligger
bättre till än våra jämförelsekommuner.

Uppdrag - Utveckla Brofästet

Genomförd

Uppdrag - UF-företagare

Pågående

Uppdrag - Årets stadskärna

Pågående

Uppdrag - Bullervall i Djurängen

Pågående
Uppdrag - Depå för biobränsle

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag skapa förutsättningar för verksamhet, exempelvis förskola och grundskola,
på Brofästet i kombination med bostäder.
Kommentar
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 30 maj om att inrätta en skola i
kvarteret Telemarken enligt det underlag som arbetas fram av barn- och ungdomsförvaltningen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20
procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent.
Kommentar
Arbetet med uppdraget pågår och möten med UF och gymnasieförbundet är inplanerade för att uppnå utlovat resultat.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna
under innevarande mandatperiod.
Kommentar
Serviceförvaltningens produktionschef ingår i projektgruppen. Förvaltningschef deltar i projektet i sin roll som styrelseledamot i Kalmar citys styrelse. Målsättningen är
att ansöka om att utses till ”Årets stadskärna” 2017.
Servicenämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att
dämpa bullret från Ölandsleden.
Kommentar
Projektet pågår och hanteras av projektledare hos samhällsbyggnadskontoret.
Kalmar Öland Airport AB får i uppdrag att undersöka de praktiska och ekonomiska möjligheterna för att etablera en depå för biobränsle på flygplatsen för att
därigenom kunna erbjuda biobränsle för flyg till och från Kalmar.
Kommentar
Kalmar Öland Airport har för avsikt att kunna erbjuda bioflygbränsle med start under
2016. Målet är en initial iblandning av 5 procent bioflygbränsle, med en stegvis ökad
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iblandning upp till 50 procent, vilket är den godkända maxnivån i dagsläget. Parallellt
med detta pågår ett arbete för en möjlig framtida etablering av produktion av bioflygbränsle i regionen, baserad på skogsråvara.

Uppdrag - Belysningsprogram (från
2013, KF §131, 2013-06-17)

Pågående

Uppdrag - Årets stadskärna

Pågående

Uppdrag - Regional bomässa

Genomförd

Uppdrag - Sänka arbetslösheten

Pågående

Uppdrag - Kontakter med näringslivet

Pågående
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Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram
belysningsprogram ska gälla tätorterna i Kalmar kommun utifrån aspekterna
trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning.
Kommentar
Belysningsprogrammet är beslutat i samhällsbyggnadsnämnden men återremitterat till
samhällsbyggnadsnämnden för kompletteringar. Arbetet pågår.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser
och Kalmar City fortsätta arbetet för att Kalmar ska bli årets stadskärna under
innevarande mandatperiod.
Kommentar
Arbetet fortsätter enligt den upprättade aktivitets- och åtgärdslistan med flera lyckade
satsningar under våren och sommaren, bland annat kring torghandel, tillgänglighetsfrågor, trygghetsfrågor och sommarinstallation på Stortorget. Arbetet har även gått in
i en fas kring själva ansökan om att bli årets stadskärna. Ansökan skall vara inskickad
senast den 31 januari 2017 och innan dess skall den förankras hos alla berörda.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utreda förutsättningarna för en regional bomässa år 2020.
Kommentar
Utredningen om regional bomässa är utförd.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i bred samverkan med andra aktivt arbeta
för att sänka arbetslösheten.
Kommentar
Arbetet med uppdraget pågår bland annat i samverkan med Arbetsförmedlingen och
socialförvaltningen. Styrgruppen för arbetet har inbokade möten under resten av året
för att följa upp och även initiera olika insatser för de arbetslösa personer som är
inskrivna på Arbetsförmedlingen och som i många fall bedöms tillhöra en eller flera
utsatta grupper.

Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden och socialnämnden i uppdrag att i kontakten med näringslivet förbättra bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.
Kommentar
Datum för utbildningen är inbokad för hösten/vintern och inbjudningar har gått ut
till både chefer, handläggare och politiker. ViaCompetence används för anmälan till
alla utom för politiker. Det saknas ännu en del anmälningar från personer som bör gå
utbildningen, varför vi nu börjar gå ut med påminnelse till berörda chefer.

Politiker- och tjänstemannaledningen har under två timmar fått träffa SKLs processledare som ska följa oss under hela utbildningen. Vid denna förträff så fick ledningen
information om hur utbildningen genomförs och vad som krävs av ledarskapet för en
bra utväxling av insatsen. I samband med denna träff så fick också ledningen möjlighet
att lämna synpunkter och input på utbildningens innehåll och om vi skulle trycka på
något särskilt.
Socialchefen och alkoholhandläggarna kommer under året att tillsammans med berörda förvaltningar att delta i utbildningen Förenkla - helt enkelt som är en utbildning
för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter.
Miljöenheten jobbar intensivt med bemötandefrågorna. Fokusgrupper inom olika
områden har bildats för att öka och förbättra dialogen med näringslivet. Samhällsbyggnadskontoret mäter även kundnöjdhet i Nöjd Kund Index (NKI) och strävar
efter att höja resultaten. Utifrån NKI-resultatet görs en handlingsplan. Detta arbete
har lett till en kvalitetsprocess som kommer att uppdateras efter varje NKI-period.
Aktiviteter är inplanerade under året.
Uppdrag - Tillväxt och service på
landsbygden

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att stimulera och stärka
service på landsbygden och att aktivt stödja engagemanget bland ideella föreningar, invånare och näringsliv för fortsatt tillväxt.
Kommentar
En serviceplan, som är beslutad i kommunfullmäktige, beskriver hur Kalmar kommun ska arbeta för att stärka servicen på landsbygden. Ett projekt pågår i samverkan
med Regionförbundet i Kalmar län kring att utveckla en modell för stärkt service.
Fokus har legat på mindre butiker med låg omsättning.
Arbetet med att stödja lokala och ideella engagemang sker fortlöpande på landsbygden
i hela kommunen utifrån behov och förutsättningar. Arbete pågår med lokal utvecklingsplan för Påryd i samverkan med Karlslunda byalag. Ett projekt pågår även i samverkan med Bygdegårdsföreningen i Tvärskog, Regionförbundet i Kalmar län samt
White arkitekter AB med syftet att använda visionsbilder som drivkraft för utveckling
och tillväxt. Arbetsgruppen för fiber stödjer byalag i arbetet med att få tillgång till
snabbt bredband genom fiber.
Tjänsten som landsbygdsutvecklare har varit vakant under sommaren men kommer
att tillsättas 1 oktober.

Uppdrag - Idrottsturism

Pågående

Servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stödja Destination Kalmar AB i deras framgångsrika arbete med idrottsturism. Detta som ett
sätt att stärka besöksnäringen och det lokala föreningslivet.
Kommentar
Destination Kalmar och kultur- och fritidsförvaltningen har flera nära samarbeten. Ett
pågående arbete är att försöka samverka kring att skapa fler arrangemang på Guldfågeln arena. Ett konkret utfall av detta är att den lokala fotbollsföreningen IFK Berga
spelat två av sina division 2-derbyn på Guldfågeln Arena (GFA) mot Nybro IF och
Lindsdals IF. Det kom mellan 1 500- 2 000 besökare till GFA. Förhoppningsvis kan
detta stimulera föreningarna inom lokalfotbollen att fortsätta ha liknade evenemang
på GFA.
Vi arbetar också med en besöksapp som förvaltningen initierat. Vi har haft ett tätt
samarbete med destinationen och kommunikationsenheten i arbetet. Den lanserades
precis innan sommaren. Appen är mer heltäckande än att enbart rikta in sig på
idrottsturism men en viktig del är att synliggöra vad vi har för evenemang inom idrotten, både bredd och spets.

27

Serviceförvaltningens roll i uppdraget kommer att förändras i och med en planerad
organisationsförändring då TME-enheten (trafik, markupplåtelse och evenemang) är
föreslagen att flyttas över till samhällsbyggnadskontoret.

Uppdrag - Enhetstaxa

Genomförd

Uppdrag - Gatumiljöer

Pågående

28

Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla och skriva avtal med KLT om fortsatt enhetstaxa inom Kalmar kommun.
Kommentar
Nytt avtal är tecknat.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden
starta en dialog med fastighetsägare om utveckling av Kalmar kommuns gatumiljöer och dess finansiering.
Kommentar
En del av aktiviteterna ingår i arbetet med ”Årets stadskärna” för övrigt kommer en
plan att tas fram och frågan lyfts i plan- och investeringsberedningen.

Bygga och bo

Väsentliga händelser under året
Arbetet har fortsatt med projektet ”Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet” i Ölandshamnen. I direkt
koppling till detta har ett detaljplansarbete påbörjats för en hotelletablering
vid stationsområdet. Andra stora utvecklingsprojekt är Fredriksskans, Norra
Kvarnholmen, Karlssons äng, Snurrom
och Södra staden (Rinkabyholm). Det
har investerats i arbetet med att möjliggöra tillgången till fiber för hushåll och
företag och kommunen arbetar vidare
med att samordna utbyggnaden av fiber.
Snabba bostäder
Kommunen har köpt Kolbodagården
i Kolboda för att klara det hastigt uppkomna behovet av bostäder för ensamkommande flyktingbarn. Vid Snurrom
arbetar kommunen med snabba bostäder. När det gäller infrastrukturen i området följer serviceförvaltningen tidsplanen i samarbete med Kalmar Vatten.

Planerade bostäder
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat
fram rutiner för uppföljning och resurssättning för att uppnå bostadsmålet om
antalet planerade bostäder. Förvaltningen har även förenklat och systematiserat
uppföljningen av övergripande bostadsstatistik (antalet planerade bostäder, antalet i produktion samt antalet färdigställda) genom nya rutiner och verktyg.
Statistiken presenteras regelbundet såväl
internt som externt via bland annat nyhetsbrev. Förvaltningen har fokuserat
extra mycket på dialog med allmänheten
samt andra aktörer genom flera medborgardialoger i såväl detaljplaner som
andra projekt. Förvaltningen har köpt in
en utställningsmodul som används vid
exempelvis stadsfesten för att underlätta
kommunikationen om Kalmar kommuns utveckling.

handlagts bygglov för 293 lägenheter i
flerbostadshus 2016 vilket kan jämföras
med samma period 205, då endast 28
bygglov för detta syfte hanterades. Den
höga bostadsproduktionen innebär således både ökad ärendemängd och större
insatser per ärende. Bygglovsenheten har
trots det under det senaste året hanterat
fler bygglov på färre resurser och på kortare handläggningstid.
Verksamheten på stadsingenjörsenheten
präglas av hög aktivitet på alla områden.
I första hand är det planarbete och byggande som ger den höga aktiviteten vad
gäller fastighetsbildning samt GIS- och
kartuppdrag. Insatserna på informationsområdet har ökats och en film har tagits
fram som visar de större planerade byggnationerna i kommunen. Trots den stora
belastningen har handläggningstiderna
hållits inom de uppsatta målen.

Bygglov
Antalet bygglovsärenden ökar som en
följd av satsningen på flerbostadshus
samt större komplexa projekt som till exempel Linnéuniversitet (LNU). Det har

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv
Nettokostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv





Utfall

Liknande
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Riket

635

749

666

884

1 258

1 205

881

1 171

600

346

292

307
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Studentbostäder
Kalmarhems nyproducerade studenthus
med 31 lägenheter i kvarteret Vallmon
(Falkenbergsvägen) är i slutskedet. Inflyttning i fastigheten kommer att ske 1
september 2016. Den pågående nyproduktionen av höghuset Kajalen fortlöper
enligt plan. Fastigheten som är belägen
vid sjukhuset kommer att innehålla 86
lägenheter. Inflyttning är planerad till
juni 2017.
Kalmarhems garanti för att ge nyintagna studenter bostad kommer troligen
att uppfyllas även för 2016. Garantin
innebär att alla studenter som börjar studera vid LNU i Kalmar erbjuds en bostad inom 2 månader. Sommaren 2016
har varit LNUs tredje och bästa år med
Summer Academy. Totalt har cirka 100
studenter ifrån hela världen bott i Kalmarhems lägenheter under fem sommarveckor.
Hyresrätter
KIFAB i Kalmar AB förvaltar totalt ca
152 000m2. Uthyrningsgraden har varit
hög hela året. Intresset ifrån arbetsgivare
inom Kalmar kommun gällande bostad
för nyanställd personal som flyttar till
Kalmar har ökat. Fastigheten Mjölnaren
4 har byggts om till ett modernt aktivitetsbaserat kontor om ca 5 000m2 för
länsstyrelsen. Nyproduktion av en tågservicedepå pågår och kommer att slutföras under året. Anläggningen är uthyrd
till Landstinget i Kalmar län på 22,5 år
och kommer att utgöra bas för underhåll
och reparation av KLT:s cirka 20 tågset.
Byggnation av en logistik-/industrihall

om cirka 3 800 kvadratmeter, inleddes
under sommaren och skall vara färdig efter årsskiftet. Byggnaden är fullt uthyrd
men friställer samtidigt en annan byggnad som skall moderniseras under 2017.
Kalmar Energi
Byggboomen i Kalmar har präglat Kalmar Energis verksamhet första fyra
månader under 2016 med flera nya
projekt och kontrakt. Några aktuella
är Kalmarhems 15-våningshus Kajalen
och studentboendet Vallmon. I projekt
Bergagården har första etappen om 90
lägenheter gått igång. Dessutom byggs
en större sportbutik med fjärrvärme på
Hansaområdet. Kalmar Energi pratar om
en energilösning i samarbete med Noda
som gäller ett större antal fjärrvärmekunder på företagssidan med centralt läge i
Kalmar. Lösningen innebär en optimering av fjärrvärmekonsumtion med hänsyn till fastighetens funktion i kombination med faktiska väderförhållanden.
Vatten
Nya bostadsområden ska försörjas med
vatten och avlopp och Kalmar Vatten
bygger nu ut VA-ledningar till dessa områden (Snurrom, Norra Vimpeltorpet,
Södra Ljungbyholm, med flera). För att
klara detta har bolaget omprioriterat i
tidplanerna för planerade VA-arbeten.
Vissa VA-ledningsarbeten bland annat
reinvesteringar i ledningsnätet har senarelagts.

vattennivåerna är låga. Mörbylånga
kommun har ett akut behov av mer vatten och har efterfrågat hjälp från Kalmar
kommun. Sedan februari månad pågår
vattenleveranser från Kalmar till Öland
och transporterna har pågått dygnet
runt.
I mars tog Landshövdingen i Kalmar
län och kommunalråden i Kalmar, Mörbylånga och Borgholm kommuner, ett
beslut att bygga en överföringsledning
för dricksvatten mellan Revsudden och
Stora Rör. Överföringsledningen blev
klar i slutet av juni och Borgholm Energi
AB stod för byggandet och finansieringen. För att säkerställa vattentillgången i
Kalmar och för att kunna försörja Öland
med vatten har ett antal planerade investeringar tidigarelagts. De investeringar
som har genomförts är bland annat:
• anslutning av Trafikverkets avhjälpande brunnar vid Nyboråsen
• uppgradering av vattenverket i Bottorp
• nya brunnar i Bottorp
• uppstart av Halltorp vattenverk
• uppgraderingar i Råsbäck vattentäkt
• tryckstegringsstationer i Läckeby och
Drag.
För att säkerställa uttagskapaciteten i de
kommunala vattentäkterna beslutade
Kalmar Vatten att införa bevattningsförbud under perioden 12 maj-31 augusti
2016.

Vattenbrist
Nederbörden i vår del av länet har varit
mycket knapp sedan i höstas och grund-

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar
Nöjd Medborgar-Index - Renhållning
Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp
Nöjd Region-Index - Bostäder
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54

51

53

54

Framtid
Planerade byggprojekt
Den kommunövergripande översiktsplanen ska aktualitetsprövas en gång per
mandatperiod och förvaltningen kommer påbörja det arbetet under hösten.
Framöver förväntas flera större detaljplaneprojekt antas, exempelvis Fredriksskans, Södra staden och Karlssons äng.
Bygglovsprocessen ska fortsätta utvecklas
under hösten och i och med det arbetet
kommer bygglovsenhetens arbetssätt och
rutiner att ses över.
Kommunens exploateringsenhet följer
och analyserar omvärldsfaktorer som
påverkar planeringen och verksamheten,
bland annat nya lagar o regler inom fastighets- och byggområdet. Antalet projekt
har ökat mycket de senaste åren. Projekten är stora och komplicerade vilket
kräver kommunikation och dialog med
medborgarna och exploatörerna. De
kommande åren är det ett flertal stora
exploateringsprojekt med försäljning
av kommunal mark som ska slutföras,
bland annat Ölandshamnen, Fredriksskans, Djurängen, Karlssons äng, Snurrom och Södra staden (Rinkabyholm).
Fem stycken modulhus, som ska placeras
i Påryd, har köpts in. Detta för att snabbt
kunna möta upp behovet av bostäder för
våra nya svenskar. De nya husen blir väl
integrerade i befintligt bostadsbestånd.

Ombyggnationer
Under perioden 2017 - 2022 kommer,
förutom KIFABs pågående projekt, de
lokaler som idag hyrs av Linnéuniversitetet att byggas om för ny verksamhet.
Beslut har tagits avseende ombyggnad av
fastigheten Telemarken till en ny grundskola för Kalmar kommun. Gymnasieförbundet har uttalat intresse för fastigheten Storken 4. Samtidigt pågår planer
för ett nytt kommuncenter genom ombyggnation av fastigheten Norrgård 1.
Vatten
Kalmar Vatten AB har som mål att minimera antalet läckor, minska inläckaget
av ovidkommande vatten i spillvattennätet och reducera antalet bräddningar för
att sanera VA-ledningsnätet. Kommande
VA-saneringar är vid Hagbygärde, Esplanden etapp 2 och 3, Bergaområdet,
Dörbylund och Halltorp. Kalmar Vatten
AB anpassar och prioriterar utbyggnad
av ledningsnätet då det finns behov av
ny infrastruktur. Förutom pågående arbeten till nya bostadsområden planeras
VA-utbyggnader till Djurängen, Södra
Ljungbyholm, Åbygatan och Bjursnäs
Måsbacken. Kalmar Vatten AB står inför
stora investeringar i VA-ledningsnätet,
vattenverksamheten, avloppsverksamheten och dagvattenhantering de kommande åren.

Hyresrätter
Kalmarhem har ett antal detaljplaneprojekt som pågår, vilket totalt omfattar
300 - 500 lägenheter. Kalmarhems mål
är att ett antal av dessa nyproduktioner
kommer att bli klara för inflyttning under 2017/2018. För närvarande pågår en
upphandling gällande 150 lägenheter i
projektet Skärgårdsstaden. Upphandlingen beräknas bli klar under hösten.
Kalmarhem förväntas få ett ökat behov
av lägenheter till studenter och sökanden
via arbetsgivarbonusen då eHälsomyndigheten och läkarlinjen kommer att etableras i Kalmar.
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Näringsliv och turism

Väsentliga händelser under året
Företagslotsarna har hittills i år hjälpt
närmare hundra personer med konkreta
frågor gällande etableringar, lokaler eller
annan problemlösning inom kommunen
och ett fyrtiotal företagsbesök har genomförts. Olika evenemang har genomförts för att stärka företagandet i regionen, bland annat har Kalmar kommun
varit medarrangör till Ung Företagsamhets mässa ”Entreprenörskap på riktigt”.
eHälsomyndigheten
Regeringen fattade under våren 2016 ett
beslut om att utlokalisera eHälsomyn-

digheten till Kalmar. En etableringsgrupp med representanter från Kalmar
kommun, Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget
i Kalmar län, Linnéuniversitetet och
eHälsomyndigheten har tillsatts för att
arbeta med den stora etableringen som
kommer innebära många nya arbetstillfällen i Kalmar.
Studentstaden Kalmar
Kalmar kommun samverkar med Linnéuniversitetet (LNU) och studentkåren
Linnéstudenterna för att utveckla studentstaden Kalmar. Tillsammans med
LNU, Studentkåren och Växjö kommun

håller en ansökan på att arbetas fram om
att bli Årets Studentstad 2018/2019.
Samverkan sker också mellan LNU och
näringslivet i Kalmarsundsregionen för
att utveckla ingenjörsutbildningarna i
Kalmar, utveckla fler IT-utbildningar på
LNU samt utveckla Information Engineering Center i Kalmarsundsregionen.
Tanken är att bilda ett kluster för IT-företag, IT-forskning och IT-utbildningar.
IT-infrastruktur på landsbyggden
En viktig fråga för landsbygden har under året varit tillgång till snabbt bredband. Kalmar kommuns bredbandsgrupp arbetar särskilt med att stötta och

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtg, kr/inv
Nettokostnad turistverksamhet, kr/inv
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv
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Utfall

Liknande

KKVH

Riket

416

458

161

241

221

101

78

111

428

482

515

433

underlätta för byalagen i deras arbete för
fiber. Tillsammans med byalag, föreningar och andra organisationer pågår en
fortsatt dialog om lokal utveckling som
ska fortsätta att bidra till attraktivitet och
tillväxt på landsbygden. Ett exempel är
Södermöre kommundel där kommunikationen utvecklas genom att fler invånare får tillgång till fibernätverk.
Turism och besöksnäring
Kalmar har för andra året i rad röstats
fram som Årets sommarstad av resesajten Reseguidens läsare. Utmärkelsen har
gett stor uppmärksamhet, skapat stolthet
bland invånarna och har kunnat användas i sommarens marknadsföring. Ett
samarbete kring marknadsföring har inletts med Ölands turistorganisation, för
att tillsammans kunna nå ut bredare. Det
första utskick som gjordes gemensamt
resulterade genast i konkreta bokningar.
Kalmar börjar bli känt som en bra evenemangsstad och flera arrangörer hör av
sig och vill göra satsningar här. Några av
sommarens nya evenemang har varit Kalmar Beach Tour i beachvolley, Kalmar
Swimrun och musikfestivalen A Walk In
The Park. Dessutom var Kalmar värd för
två stora fotbollsmatcher, Sverige-Japan
och Kalmar FF-Irak, något som möjliggjordes av den erfarenhet staden numera
har av större evenemang.
Utgrävningarna på Kalmar Slott och
Kvarnholmen har ökat kunskapen om
Kalmars rika historia, något som kan få
stor betydelse för Kalmar som besöksmål. Under året har föreläsningar hållits

och en bok om Kalmars historia är på
väg. Kalmar Slott ingår i ett projekt, lett
av kultur- och fritidsförvaltningen, med
syfte att förmedla det kulturhistoriska
Kalmar och Öland.
Som ett led i att försköna göra Kalmar
mer sjönära har serviceförvaltningen påbörjat bygget av en brygga i Vita sand.
Byggnationen beräknas vara färdig sommaren 2017. Förvaltningen har också
inventerat de privata bryggorna för att få
ordning och reda bland bryggorna som
privatpersoner olovligt har satt upp.
Flygplatsen
Trafikutvecklingen på Kalmar Öland
Airport fortsätter och totalt är passagerarökningen ca 8 procent jämfört med
föregående år. Det är i första hand inrikestrafiken till Stockholm som ökar.
Charterutbudet är brett och årets destinationer är Gran Canaria under vintern
och Cypern, Kreta, Kroatien, Mallorca,
Rhodos, Sardinien och Sicilien under
sommarhalvåret.
En ombyggnad och utbyggnad av långtidsparkeringen vid flygplatsen med
övergång till bomsystem är påbörjad
och projektet beräknas vara klart under
hösten. Detta kommer att innebära fler
parkeringsplatser och ett snabbare flöde.
För att öka servicen till kunderna har
flygplatsen släppt en ny app med avgångs- och ankomsttider, destinationer
och annan flygplatsinformation. Ett nytt
EU-regelverk för drift av flygplatser införs under 2017. Flygplatsen har inlett
arbetet med att anpassa alla rutiner och
instruktioner till nämnda regelverk.

Hamnverksamheten
Säkerhetskraven på Kalmar hamns verksamhet ifrån både internt och externt håll
har skärpts. Med anledning av detta så
har ett nytt utrymningslarm installerats
som är ihopkopplat med både Kalmar
Hamn AB samt de riskfyllda verksamheter som finns på Tjärhovet. Starkare
kopplingar har inletts mellan Kalmar
Hamn AB och Linnéuniversitetet för att
samverka inom sjösäkerhet vilket resulterat i invigningen av Kalmar Rescue Center. Även i samband med universitetsbyggets start så samverkar Kalmar Hamn AB
med byggentreprenören för att möjliggöra byggets genomförande.
Kalmar Science Park
Det beviljade EU-projektet Regional Inkubation Kalmar län (RINK), har gått
in på sitt första år av totalt tre år. Syftet med projektet är att testa en regional
inkubatorfunktion via Kalmar Science
Parks inkubator ute i länet för att stimulera uppkomsten av kunskapsintensiva
tillväxtbolag. Detta mot att deltagande
kommuner tar uppkomna kostnader för
dessa bolag i respektive hemkommun.
Projektet är mycket framgångsrikt och
prognosen är att uppsatta målvärden
kommer att nås före utsatt tid och säkerligen också överskridas. Via projektet
öppnas en ny arena upp för möten och
samarbeten mellan inkubatorbolag från
olika kommuner som inte tidigare har
funnits, vilket ger en positiv effekt på det
lokala samt regionala näringslivet och
omkringliggande arbetsmarknadsregion.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Nöjd Region-Index - Arbetsmöjligheter
Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud
Nöjd Region-Index - Kommunikationer
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Att Kalmar Science Park allteftersom har
höjt intagningsnivån till inkubatorverksamheten och än mer målmedvetet kan
satsa på de antagna bolagen, resulterar
nu i betydande framgångar för flera av
bolagen. Hittills under året har sex bolag
i Kalmar Science Park inkubator tillsammans erhållit drygt 2 mnkr av Vinnova
i syfte att kunna vidareutveckla sig. Det
ger i sin tur positiva effekter på kringliggande näringsliv men sätter också en
kvalitetsstämpel på såväl bolagen som på
Kalmar Science Park.

Framtid
Planerad nybyggnation gör att den evenemangsarena som idag används vid
Fredriksskans kommer att försvinna. Det
är viktigt att utveckla nya arenor, både
inomhus och utomhus, för att Kalmar
ska kunna fortsätta vara en stark evenemangsstad. I och med att ca 260 nya hotellrum planeras i staden är det mycket
viktigt att stärka utbudet av reseanledningar, inte bara under sommaren utan
året runt. Efterfrågan på ställplatser för
husbilar är stor och husbilsägare är en
växande grupp, så det är av stor vikt att
redan nu ta fram nya centralt belägna
husbilsplatser.
Diskussion fortsätter med markägare och
drivmedelsbolag om eventuell tankstationsetablering i Södermöre kommundel. Medborgardialogerna ska återupptas
under hösten. Södermöre kommundelsförvaltning undersöker även möjligheterna till leasing av miljöbil för att minska koldioxidutsläpp. Möjligheterna för
ökad kollektivtrafik till Södermöre för
att öka tillgängligheten för alla undersöks
under hösten.
Ökad tillgänglighet
För att öka tillgängligheten till biblioteket i Påryd har planeringen av ett inte-
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grerat bibliotek i ICA-affären påbörjats. I
och med etableringen av det integrerade
biblioteket kommer tillgängligheten att
öka för boende i Påryd.
Parkeringsavgifter
Nya avgifter vad gäller parkering har
beslutats av serviceförvaltningen. Parkeringsreglering (avgift och tid) handlar om
att lättare kunna styra trafiken, få mer
rotation på det begränsade antalet parkeringsplatser och lättare styra vart och när
människor parkerar. Därmed kan serviceförvaltningen prioritera mellan olika
användargrupper. Boende, besökare och
verksamheter har olika parkeringsbehov
vid olika tider på dygnet och genom avgifter och tidsregleringar kan detta styras
och skapa omsättning.
Flygplatsen
På flygplatsen sker under hösten en satsning på två stora projekt; biobränsle till
flygplanstankning och en ny resetjänst
för att förbättra tillgänglighet och service
till kunder.
Hamnverksamheten
Planarbete för att möjliggöra en långsiktig expansion av Kalmar hamn pågår.
Denna möjliggör byggnation av ny verkstad och långsiktig utveckling av Oljefabriken 3 (Byteatern). Skapande av nya
upplagsytor är under beredning genom
ansökan hos mark- och miljödomstolen.
Utfyllnadsytan är en plats för miljömässig hantering av muddringsmassor och
möjliggör en långsiktigt positiv farledsutveckling.
Kalmar Science Park
Den kommande etableringen av eHälsomyndigheten i Kalmar kommer lägligt
sett ur ett flertal aspekter. Till exempel
är det tydligt att majoriteten av inkommande och befintliga bolag i Kalmar

Science Park redan har en inriktning
mot digitala tjänster och digitala affärer,
vilka är starka och utmärkande områden
för Kalmar Science Park. Etableringen i
sig kommer sannolikt att ha en effekt på
hur framtida näringsliv och inriktning på
bolag kommer att se ut, något som i sin
tur kommer att ställa krav på Kalmar Science Park för att kunna möta upp detta
på ett så väl förberett och professionellt
sätt som möjligt.

FOKUSOMRÅDE – HÖG KVALITET
I VÄLFÄRDEN

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet,
kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar kommun ska känna sig
trygga med att välfärdsverksamheterna
alltid finns när enskilda behöver den och
att verksamheterna bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska
speciellt bekämpas med alla tillgängliga
medel. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt
och emotionellt som kunskapsmässigt.
Våra förskolor och skolor ska hålla en hög
kvalitet.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i Verksamhetsplan med budget 2016
och ekonomisk planering 2017-2018,
sid 16-19. Tillägg till detta finns att läsa
i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 20172018, sid 3.

Kommentar
Alla verksamheter arbetar intensivt med
kvalitetsfrågorna och att höja, alternativt
bibehålla, en hög kvalitet i verksamheten. Barn- och ungdomsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen,
serviceförvaltningen och socialförvaltningen arbetar
systematiskt med uppföljningar och
ständiga förbättringar som bland annat
avspeglas i bättre utfall i både nationella
och lokala jämförelser över tid. Samhällsbyggnadskontoret arbetar med god
planberedskap och insatser i processen
med både nyproduktion och ombyggnation av verksamhetslokaler. Det handlar
exempelvis om utbildningsverksamheter
och omsorgsverksamheter, vilket också
bidrar till en ökad kvalitet i välfärdstjänsterna. Centrala områden för att påverka
och förbättra kvaliteten är samverkan

mellan de kommunala verksamheterna,
mellan kommunala verksamheter och
externa aktörer samt mellan verksamheter och invånare/brukare är. Här pågår en
mängd insatser. Bland annat har arbetet
med att öka kompetensen inom HBTQområdet under året intensifierats i hela
organisationen, liksom insatserna inom
integrationsområdet. Kalmar kommun
har skrivit ett nytt samverkansavtal med
polisen och antagit två medborgarlöften i
syfte att öka tryggheten för Kalmar kommuns invånare.
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Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. (I SKL:s Öppna
Jämförelser)
Kommentar
I SKLs Öppna Jämförelser (ÖJ) förbättrade Kalmar kommun sin placering i total ranking från plats 109 år 2015 till plats 84 plats år 2016. Både barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har brutit ner målet i konkreta verksamhetsmål med vidhängande aktiviteter som gett goda resultat. Exempelvis har arbetet med
utvecklingstjänster, lovskola och fokustid för elever utvecklats under året. Då SKLs
ÖJ baseras på föregående års resultat förväntas en fortsatt positiv utveckling utifrån de
insatser som genomförs 2016.

Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. (I SKL:s
Öppna Jämförelser)
Kommentar
Det finns ett stort antal konkreta verksamhetsmål med aktiviteter kopplade till förbättringsområden som identifierats med stöd av olika mätningar och kvalitetsregister.
Arbetet bedrivs systematiskt på enhetsnivå med täta uppföljningar lokalt. Dock kan
någon pålitlig trend inte utläsas ännu med anledning av viss eftersläpning i registrering
och att redovisning av brukarundersökningar sker senare i höst. Vad avser införande av
ÄBIC ( Äldre - individen i centrum) fortlöper det i enlighet med plan och arbetet med
det sociala innehållet i vård- och omsorgsboenden pågår med fortsatt intensitet i samverkan med ideella organisationer.

Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande

Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper
och olika delar av kommunen ska minska.
Kommentar
Det pågår en mängd insatser i syfte att utjämna skillnader i hälsa och välbefinnande
i både stadsdelsutveckling samt pedagogiska och sociala verksamheter. Samhällsbyggnadskontoret arbetar med ett stort antal projekt där frågor om tillgänglighet, delaktighet och förutsättningar för social gemenskap och fysisk aktivitet är prioriterade
utvecklingsområden, inte minst i arbeten i norra tätorten och Södra staden. Någon
utvärdering kring detta är inte möjlig att få ännu, då arbetet fortfarande pågår. Flera
nämnder har brutit ner målet i konkreta verksamhetsmål. Exempelvis arbetar barnoch ungdomsförvaltningen för att minska skillnader i meritvärde kopplat till föräldrars utbildningsbakgrund och där målet för 2016 inte kommer att uppnås, trots att
förbättringar kan avläsas. Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att arbeta med
fokus på ökat meritvärde vilket bedöms vara en strategisk insats för att på sikt undanröja skillnader i hälsa. Inom socialnämndens område fortsätter ANDT-arbetet i
oförändrad omfattning med mål inom samtliga delar, några mätningar genomförs inte
under 2016 men baserat på tidigare erfarenheter går trenden i en positiv riktning och
insatserna förväntas ge önskad effekt. Socialförvaltningen har arbetat med ökade förebyggande insatser i stadsdelarna Funkabo, Norrliden och Oxhagen i syfte att stärka
den sociala gemenskapen och därmed ge bättre förutsättningar för ökad hälsa och
välbefinnande. De kortsiktiga effekterna mäts bland annat genom polisens trygghetsmätning, vilken genomförs under vintern 2016/2017. Socialtjänsten genomför även
insatser inom arbetsmarknadsområdet som förväntas få effekter på det övergripande
målet. Exempelvis kortare handläggningstider för försörjningsstöd. Socialtjänsten har
även ökat andelen brukare inom daglig verksamhet som erhåller anställning på den
öppna arbetsmarknaden, men här är uppföljningen ännu inte klar.
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Uppdrag - Villkor i arbetslivet

Genomförd

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Södermöre
kommundelsnämnd på lämpligt sätt informera om villkor i arbetslivet och arbetsrättsfrågor till de sista årskurserna i skolan. Samarbete kan ske med Kalmarsunds gymnasieförbund.
Kommentar
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011- Reviderad 2016
(Lgr 11) finns följande text i avsnittet Övergripande mål och riktlinjer under rubriken
Skolan och omvärlden:
Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska
informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen
och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och
vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.
Vidare står det i kursplanen för ämnet samhällskunskap:
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala
innehåll i årskurs 7-9; samhällsresurser och fördelning, arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar,
yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av
yrke och till löneskillnader. Som exempel på hur studie- och yrkesvägledare och lärare
kan samarbeta kring det ovan beskrivna uppdraget finns detaljerade undervisningsplaneringar bifogade.

Uppdrag - Volontärpool

Pågående

Uppdrag - Boende i södra tätorten

Pågående

Uppdrag - Förebyggande sociala
insatser

Pågående

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder
och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera
sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang.
Kommentar
En utredning av volontärpool är framtagen.

Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och upphandla ett boende för vård och omsorg i södra området av Kalmar tätort.
Kommentar
Upphandling av nytt vård- och omsorgsboende i södra centralorten är utskickad och
inkomna anbud kommer att utvärderas under september.

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden,
Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en
gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i
utsatta bostadsområden.
Kommentar
Det finns en gemensam arbetsgrupp med berörda nämnder som arbetade under 2015
med att utveckla gemensamma arbetsformer kring barn som riskerar att fara illa. Arbetsgruppen kommer att göra ett omtag under 2016.
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Uppdrag - Drogpolitiskt program

Genomförd

Uppdrag - Valfrihet i äldreboende

Pågående

Uppdrag - Särskilt boende utan
biståndsbedömning
Genomförd

Uppdrag - Personer med demensliknande symptom

Pågående
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Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med
särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika.
Kommentar
Drogpolitiskt program är framtaget och beslutat.

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar till ökad valfrihet vid
val av befintliga äldreboenden.
Kommentar
Sammanställning pågår av samtliga beslut med beviljat vård- och omsorgsboende där
en sammanställning görs av önskat vård- och omsorgsboende samt om önskemål om
specifikt vård- och omsorgsboende kunnat tillgodoses. Preliminär sammanställning
från 1 januari 2016 till 15 juli 2016 är att 112 beslut om vård- och omsorgsboende
är fattade. 76 beslut hade önskemål om specifikt boende, medan 36 beslut inte hade
några önskemål. Av de 76 som önskat specifikt boende kunde 65 få önskat boende.
Sammanställningen fortsätter fram till årsskiftet och kommer att slutredovisas då.

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda särskilt boende utan biståndsbedömning till personer över 85 år.
Kommentar
Utredning genomförd. Uppdraget avvaktas att redovisas till nämnd.

Omsorgsnämnden får i uppdrag att i samband med att nya boenden planeras
utreda förutsättningarna för boenden för yngre personer med demensliknande
symptom.
Kommentar
Översyn av antal yngre med demensliknande symtom klar. Utredning påbörjad med
att se över hur ett boende för yngre personer med demensliknande symtom kan formas.

Barn och utbildning
Väsentliga händelser under året
Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner! Sättet det mäts på är genom
SKLs Öppna jämförelse (ÖJ) för grundskolan. I senaste mätningen som kom
i april 2016 (baserat på resultat under
2015), förbättrades Kalmar kommuns
placering från plats 107 till plats 84. I
december kommer nästa mätning, då
med 2016 års betyg som grund. I det
sammanhanget kan nämnas att Kalmar
kommuns elever aldrig har haft ett bättre
meritvärde än vad de presterade när de
gick ut nionde klass i år. Meritvärde är
224,8, att jämföra med 217,8 förra året.
Statistik bakåt (till och med 97/98) visar
att meritvärdet inte har varit bättre något
annat år än i år. Även resultaten i samtliga nationella prov ökade, i såväl tredje,
sjätte samt nionde klass.
Precis innan sommaren fattade kommunfullmäktige beslut om att från höstterminen 2020 etablera följande verksamheter på kvarteret Telemarken:
• Tallhagsskolan, en högstadieskola omfattande eleverna i årskurs 7-9
• Gröndalsskolan, en särskola omfattande eleverna i årskurs F-9 i särskolan i
Kalmar
• Lindöskolans mellanstadium, en ny
del av Lindöskolan, dit eleverna i årskurs 4-6 på Lindö flyttas
• Förskolan Tallen, en ny förskola i förskolan Lindös upptagningsområde.

Antalet platser i barn- och ungdomsnämnens kommunala förskolor har under våren varit 3 069, och de fristående
har haft 317 barn inskrivna. I Södermöre
kommundelsnämnd var barnatalet 413.
Jämfört med våren 2015 är det en total
ökning med 74 barn i Kalmar kommuns
förskolor.
Under vårterminen undervisades 5 417
elever i de kommunala skolorna inom
barn- och ungdomsnämnden och de
fristående skolorna hade 657 elever. Södermöre kommundelsnämnd hade 883
elever. Jämfört med samma period 2015
är det en ökning med totalt 212 elever.
Totalt var 2 692 elever inskrivna i barnoch ungdomsnämndens fritidshem och
161 på friskolornas fritidshem. Södermöre kommundelsnämnd hade 341
elever i fritidshem. Totalt var 3 194 elever
inskrivna på Kalmar kommuns fritidshem vilket är en ökning med 278 elever
jämfört med vårterminen 2015.
Utbyggnader och nybyggnationer
En utbyggnad av Lindsdalsskolan har
gett 19 nya klassrum och utfasning av
två uttjänta byggnader. Lindö förskola med sex avdelningar inklusive ett
”nattis” har blivit klar över sommaren.
Upphandlingen av Halltorpsskolans
tillbyggnad har avbrutits på grund av för
höga anbud. Ny upphandling beräknas
ske under hösten. Tullbroskolan har
iordningställts för att ta emot elever från
Djurängen medan rivning och nybyggnation av Djurängsskolan sker.

Södermöre kommundelsnämnd har fokuserat på följande områden för att nå
den gemensamma visionen om Sveriges
bästa skolkommun; lovskola, fokustid,
lågstadiesatsning och läslyft. För att erbjuda en bättre service till invånarna i
Södermöre tog Södermöre kommundelsnämnd beslutet att erbjuda barnomsorg
på alla orter under sommaren. Utvärdering och ekonomisk uppföljning av detta
kommer att ske under hösten. Nybyggnation av skol- och förskolelokaler har
påbörjats.
Vuxenutbildning
Inom vuxenutbildningen har Kunskapsnavet beviljats medel av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF),
för att utbilda barnskötare som har ett
annat modersmål än svenska. Detta då
barn- och ungdomsförvaltningen har ett
stor behov av att anställa personer med
denna bakgrund. De har också fått statsbidrag för att genomföra yrkesinriktad
utbildning parallellt med studier i svenska inom SFI alternativt grundläggande
vux. Sådan utbildning kan nu erbjudas
inom vård- och omsorg samt inom skog.
I början av året påbörjades en ny MIOutbildning (Mångfald i omsorgen), där
23 elever läser en förlängd vård- och
omsorgsutbildning för att få kompetens
att söka tjänst som undersköterska eller
motsvarande. Yrkesstudierna på gymnasial nivå kombineras med svenska på
grundläggande nivå.

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn
Kostnad grundskola hemkommun, kr/elev
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande
Kostnad musik och kulturskola, kr/inv 7-15 år








Utfall

Liknande

KKVH

Riket

135 964

137 344

134 448

136 712

34 586

33 538

33 048

34 010

91 991

101 744

93 746

102 974

96 746

113 519

112 181

122 856

88 348

45 174

56 792

53 767

2 872

3 152

2 309

3 062
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Kalmarsunds gymnasieförbund
Under de senaste åren har regionen
upplevt ett vikande elevunderlag. Kalmarsunds gymnasieförbund har fortsatt
att arbeta för att regionens elever ska ha
tillgång till ett stort och varierat utbud
av program och inriktningar. Nuvarande
trend är att fler ungdomar från våra egna
kommuner väljer skolor inom förbundet
samtidigt som antalet elever från andra
kommuner i förbundets skolor blir fler.
Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna sker nu även ett trendbrott gällande elevunderlaget och antalet
16- till 19-åringar ökar från och med år
2017. För de flesta kommuner innebär
befolkningsprognoserna i genomsnitt en
procentuell ökning för ålderskategorin
med cirka 20 procent fram till år 2025.
Parallellt med kommunernas befolkningsunderlag så sker en markant ökning
av antalet elever inom språkintroduktion. Kalmarsunds gymnasieförbund har
sen slutet av år 2015 hanterat en ökning
på 281 procent, det vill säga en ökning
från 140 elever till 394 elever. Den kraftiga ökningen av elevantalet innebär ett
flertal utmaningar för Kalmarsunds gymnasieförbund. Förbundet ser idag ökade
kostnader inom bland annat lokaler,
personalkostnader, administration och
elevhälsa.

Utmärkelser
Under året har Kalmarsunds gymnasieförbund även tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2015. Utmärkelsen
Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän
som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott
ledarskap för kompetensutveckling och
kollegialt lärande, digitala resurser och
nätbaserat samarbete. Några av parterna
bakom priset är Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).
Under året har Skolinspektionen genomfört ett antal inspektioner på några av
Kalmarsunds gymnasieförbunds skolenheter. Skolverkets beslut med anledning
av inspektionen visade att måluppfyllelsen är god i huvuddelen av förbundets
skolor. Gymnasieförbundet uppfyller,
inom de områden som granskats och efter genomförda åtgärder, också de krav
som ställs i författningarna.

Framtid
Kalmar kommun kommer att fortsätta
förbättra sina resultat genom att arbeta
vidare med utvecklingsområden så som
matematiklyft, läslyft, slöjdlyft, formativ
bedömning, språkutvecklande arbets-

sätt med mera. Kalmar kommun kommer även att systematiskt avveckla eller
förbättra de insatser som inte fungerar.
Utifrån årets resultat kan de fortsatta
utvecklingsområdena sorteras under tre
rubriker:
• fortsatt förbättring av meritvärdet
• förbättra insatser för elever som ej når
behörighet till gymnasieprogram
• snabbare språkutveckling för nyinvandrade.
Dessa utvecklingsområden omfattar en
rad insatser som till exempel fokustid/
läxhjälp och studiehandledning till elever, handledning av utvecklingslärare på
individ- och gruppnivå, förbättrat elevhälsoarbete, fler behöriga lärare i svenska
som andraspråk samt kompetensutveckling inom alla tre områden.
Barnantalet i förskolorna fortsätter att
öka. Den senaste prognosen säger att
fram till 2018 ökar antalet barn inom
barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde med cirka 180 stycken och det
tillkommer ytterligare cirka 110 barn
fram till år 2020. Då finns det 3 600
barn i förskoleverksamheten inklusive
de fristående skolorna. Södermöre kommundel kommer vid samma tidpunkt att
ha cirka 500 barn.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal
Inskrivna barn/årsarbetare kommunala fritidshem, antal
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
lägeskommun, andel (%)




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

5,3

5,5

5,7

5,4

23,1

21,9

21,2

21,6

81,3

80,6

79,6

76,2

11,4

11,6

12,6

11,8

211

217

208

209

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt






13,7

14,3

13,9

13,9

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV,
andel (%) (-2014)



83,5

78,4

78,3

78,3

Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola, lägeskommun, antal
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (16 ämnen)

40

Det blir även många fler elever i skolorna. Fram till 2018 kommer 400 fler
elever att gå i skolan jämfört med 2016
och år 2020 ökar det med 400 elever till.
Enligt prognosen finns det då knappt 7
000 elever i barn- och ungdomsnämndens skolor inklusive de fristående skolorna. I Södermöre beräknas det finnas
955 elever.
Kalmarsunds gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund har under de senaste åren behövt ställa av lokaler på grund av minskat elevantal men nu
står förbundet inför det omvända. I princip utnyttjas alla lokaler på Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan och
utöver förbundets egna lokaler har ett
flertal klassrum hyrts externt för att klara
av det hårda trycket. Under den kommande perioden ökar nu antalet 16- till
19-åringar, vilket innebär att den potentiella målgruppen blir större. Dessutom
beräknas nivån på andelen ensamkommande barn vara fortsatt hög. Nämnda
faktorer innebär en utmaning gällande
planering av Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhetslokaler och arbetet
med lokalavställning, lokalanskaffning
och lokalanpassning kommer att öka
markant de kommande åren. Utöver lokalfrågan så är även den stora efterfrågan
på legitimerade lärare något som gymnasieförbundet måste hantera. Bristen av
lärare pressar i sin tur upp lönerna och
personalkostnaderna ökar.
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Stöd och omsorg

Väsentliga händelser under året
Äldreomsorg
Gamla sjukhemmet Smedängen har
renoverats och blivit ett modernt äldreboende. ”Ingelstorpsvägen” har hög
standard för att möta dagens och morgondagens krav på vård- och omsorgsboende. För verksamheten innebär boendet
ett tillskott av vård- och omsorgsboende
vilket ger ökade resurser till den samlade
boendeplaneringen. För omsorgstagare
innebär renoveringen en standardförbättring i boendet där aktuell teknik kan
tas till vara.
Omsorgsnämnden har för 2016 erhållit
statsbidrag för kompetenshöjande och
kompetensutvecklande insatser för baspersonal och handläggare inom äldreområdet. Delar av medlen har även gått
till privata utförare. Omsorgsnämnden
kommer att använda större delen till att
finansiera utvecklingsarbetet Individens
behov i centrum. Utvecklingsarbetet är

ett förändringsarbete som påverkar både
biståndshandläggning och utförare. Syftet är att säkerställa att insatser blir utförda, att individens behov blir tillgodosedda samt stärker dennes egna resurser.
Genom brukarundersökningar är det
välkänt att omsorgstagarna vill möta
samma personal i så hög utsträckning
som möjligt när hemtjänsten utförs. En
bättre personkontinuitet ger fler nöjdare
omsorgstagare. Ett omfattande arbete
har inletts under året för att förbättra
personkontinuiteten. Det innebär månadsvis uppföljning av kontinuiteten i
varje hemtjänstgrupp. Samtal förs med
personalgruppen om vikten av personkontinuitet vid schemaplanering. Ett
projekt har också påbörjats i syfte att dela
in personal i mindre grupper inom hemtjänstenheterna. De olika grupperna ansvarar för omsorgen hos ett mindre antal
omsorgstagare vilket ger positiva effekter
på kontinuiteten.

Södermöre kommundelsnämnd beslutade 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
för verksamhetsområdena äldreomsorg
och den kommunala hälso- och sjukvården inom kommundelsnämndens
geografiska ansvarsområde till och med
1 mars 2017. Förvaltningscheferna för
barn- och ungdomsnämnden respektive
omsorgsnämnden axlade under årets första fyra månader kommundelscheftjänsten till dess att nyrekrytering hade skett.
Alla tjänster på förvaltningskontoret är
nu tillsatta. Inom omsorgsverksamheten
tenderar hemtjänsttimmarna att öka. En
avdelning på ett av boendena har fått
stänga på grund av vakanta omsorgsplatser. Omsorgsverksamheten har utökats
med fler fasta tjänster och för att effektivisera verksamheten har nattpatrullen
gått över till 9-timmars nätter.

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare
Nettokostnad för insatser enl LSS kr/inv
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv
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Utfall

Liknande

KKVH

Riket

61 880

62 037

60 973

59 072

303 354

271 652

304 941

271 563

657 064

796 507

849 143

786 628

6 370

6 359

5 035

4 555

3 844

3 665

4 005

3 697

940

947

1 349

1 084

Arbetsmarknad
Arbetslösheten är fortsatt låg i Kalmar.
Fortfarande är det dock drygt 50 procent
av de hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i Kalmar kommun som är
det på grund av arbetslöshet. Det är en
oroväckande trend då dessa personer riskerar att komma allt längre ifrån arbetsmarknaden och egenförsörjning, vilket
kan leda till ett långvarigt bidragsberoende. Personer med invandrarbakgrund
utgör en stor del av den här gruppen.
Socialförvaltningen har under året startat
upp ett nytt sysselsättningsprojekt tillsammans med Europeiska socialfonden.
Målet med projektet är att invandrarkvinnor med försörjningsstöd ska finna
vägar till egenförsörjning. Detta genom
kompetenshöjande insatser inom mat
och service som kan utvecklas till arbetsintegrerade sociala företag. Antalet
hushåll i Kalmar kommun som får ekonomiskt bistånd på grund av sociala skäl
eller sjukdom har minskat. Det är ett resultat av bra samarbete med Försäkringskassan och Landstinget i Kalmar län.
Inom
arbetsmarknadsverksamheten
kommer projekt TIA att upphöra vid
årsskiftet och bakgrunden är det låga
inflödet av nya deltagare från målgruppen. Ett förberedelsearbete för att bygga
upp en ny verksamhet har därför inletts.
RAMP har under perioden januari-juni
arbetat med 23 ungdomar i samverkan
med Arbetsförmedlingen. Av dessa gick
56 procent vidare till arbete och studier.
367 ungdomar ansökte om en Prova På
Praktik (PPP) 2016. Arbetet i projekt

Arbetslöshet fortgår och går nu in i sitt
andra år. Arbetet med fokus på arbetssökande som tillhör någon eller några av
de utsatta grupperna på Arbetsförmedlingen fortsätter.
Assistansverksamhet
I maj månad beslutade kommunfullmäktige att lägga ut kommunens egna
personliga assistansverksamhet på
entreprenaddrift. Stort fokus har därför
lagts på att förbereda brukare, personal
och organisation på förändringen samt
att ta fram ett upphandlingsunderlag.
Upphandlingen kommer att påbörjas
under hösten 2016. Någon gång nästa
år väntas förändringen kunna genomföras.
Verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn
Svårigheterna att rekrytera personal fortsätter, framförallt när det gäller socialsekreterare, enhetschefer samt handledare
till boendena för ensamkommande flyktingbarn. Brist på myndighetshandläggare har resulterat i att tjänster tillfälligt
fått besättas av inhyrd personal från bemanningsföretag.
Mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar har stagnerat under året.
Hittills har Migrationsverket anvisat 12
ungdomar till Kalmar. Det ska jämföras
med 2015 då mottagandet var drygt 250
ungdomar för hela året. Fokus har därför
kunnat läggas på integrationsarbete och
på att hitta lämpliga boenden på hemmaplan.

Invandrarservice
Till och med augusti har 160 flyktingar
tagits emot av invandrarservice under
året. Bedömningen är att 2016 kommer
att landa på ett mottagande av mellan
250 till 300 flyktingar och att de planerade 124 anvisade uppnås. Trycket vad
gäller asylsökande till Sverige har minskat avsevärt. Idag finns många i asylsystemet, på förläggningar och i eget boende
i avvaktan på uppehållstillstånd. Många
av de asylsökande kommer få uppehållstillstånd och det innebär ett ökat mottagande för kommunerna 2017 och 2018.
Bland de som nu kommer få uppehållstillstånd och är aktuella för mottagande i
Kalmar kommun är en hög andel ensamhushåll. Genom den rådande bostadsbristen har det varit stora svårigheter att
lösa boendefrågan, då ensamhushållen
ställer krav på många enskilda lägenheter.
Överförmyndarverksamhet
I januari 2016 gick startskottet för en gemensam tjänsteorganisation för överförmyndarverksamheten mellan Borgholm,
Kalmar och Mörbylånga kommuner. I
det underlag som låg till grund för den
gemensamma organisationen kunde man
inte förutse det stora antalet ensamkommande barn och ungdomar som anlände
till respektive kommun under andra
halvåret 2015. Mycket av resurserna fick
läggas om för att klara hanteringen av
de ensamkommande barnen och ungdomarna samtidigt som 1 400 årsredovisningar inkom under första delen av
2016.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

92

90

92

91

80

82

84

84
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Framtid
Äldreomsorg
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan
med budget 2017 innehåller satsning
inom äldreområdet. Det övergripande
målet är att bli en av Sveriges 30 bästa
äldreomsorgskommuner år 2020.
Tillsammans med riktade statsbidrag utökas driftbudgetramen med 23,3 mnkr
för 2017. Det ger nya möjligheter för
verksamheten. Bemanning i vård- och
omsorgsboende kommer att utökas och
ytterligare satsning på det sociala innehållet genomförs. Detta är en direkt satsning för att möta omsorgstaganas behov,
förväntningar och krav.
Det kommer att byggas ett nytt boende
som ersätter Norrlidshemmet. Flera nya
boenden har tillkommit då det sedan
flera år har pågått att genomföra boendeplaneringen av vård- och omsorgsboende. I planeringen återfinns förutom
Norrliden både Lindsdal och södra Kalmar. Byggnationen av Vänskapens väg i
Norrliden startade i april och kommer
att innehålla 85 lägenheter. Inflyttning
beräknas bli i februari 2018. Kalmar
kommun kommer att ha en boendestandard för äldreomsorgen som ligger i nationell framkant.
Individens behov i centrum
Individens behov i centrum är ett flerårigt projektarbete med start våren 2016
och som omfattar hela socialtjänstverksamheten, från biståndshandläggning till
verkställighet av insatser i både egen och
privat regi. Genomförandetiden är två
år. Individens behov i centrum är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt med
individen i centrum. Kärnkomponenten
består av strukturerad dokumentation
utifrån nationell informationsstruktur
och nationellt fackspråk. Syftet är att
säkerställa att insatser blir utförda och
att individens behov blir tillgodosedda
samtidigt som det stärker dennes egna
resurser.
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Kost
Restaurangerna på kommunens omsorgsboenden kan nu ansöka om serveringstillstånd. Under hösten blir Oxhagshemmet och Stensberg först ut med att
erbjuda vin och öl till måltiderna.
Södermöre kommundelsnämnd
Södermöre kommundelsnämnd kommer efter den 1 mars 2017 återigen att
ansvara för omsorgsverksamheten. Arbetet med tillbakaflytten börjar redan
under hösten, då Södermöres förvaltningsekonom kommer att närvara vid
uppföljningar. När omsorgsenheterna är
tillbaka i Södermöre kommundel kommer enheterna få enskilda genomgångar
av ekonomin samt extra stöttning för att
tidigt kunna göra insatser som leder till
att enheterna når en budget i balans.
Verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn
Regeringen har beslutat att sänka kommunernas ersättning för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Från och
med 1 juli 2017 sänks dygnsersättningen
från 1 900 kr per dygn till 1 350 kr per
dygn och barn. För att klara att finansiera
verksamheten framöver kommer det att
krävas förändringar och effektiviseringar.
Bland annat måste det ske satsningar på
andra boendeformer. Externa köpta placeringar bör då det är möjligt omplaceras
till interna boenden.
Assistansverksamhet
Kalmar kommun tillhör fortfarande de
kommuner i Sverige som har störst volymökning inom området funktionsnedsättning (LSS) per år. Det beror bland
annat på att Kalmar kommun har en stor
inflyttning från andra kommuner, främst
från grannkommunerna. För att brukare
som är berättigade till LSS-insatser ska
kunna få sina beslut verkställda planeras
start av nya verksamheter. Bland annat
kommer en ny servicebostad samt en ny
gruppbostad tillkomma under 2017. Det
finns även behov av utökning av platser
inom daglig verksamhet.

Kultur och fritid

Foto Malin Gustavsson

Väsentliga händelser under året
Nytt kulturkvarter
Året har hittills varit händelserikt och
ett stort kultur- och fritidsutbud med
många nya aktiviteter och evenemang
har genomförts. En av de största väsentliga händelserna för kultur- och fritidsnämnden är beslutet om att starta arbetet
med ett nytt kulturkvarter. Det har inneburit många och spännande diskussioner
om hur ett kulturkvarter kan se ut och
vad det kan innehålla.

Kalmar teater har äntligen fått möjlighet
att nå sin fulla potential att bli en central och levande kulturplats genom att
Teatervallen får leva upp igen. En totalrenovering av restaurangen och lokalerna
är i stort sett klar och nu har lokalerna
återfått dess vackra genuina charm. De
som ska bedriva restaurang blir det sociala företaget Café Porten. Förvaltningen
har ett mål att skapa en kulturscen i restaurangen som ger kommuninvånarna
kulturupplevelser tillsammans med god
mat. Kultur- och fritidsförvaltningen har
införskaffat en mobil scen och genom ett

nära samarbete med Café Porten kommer den att fyllas med olika kulturevenemang. Redan idag finns ett stort intresse
för att boka in sig både från föreningsliv
och privata aktörer. I samband med renoveringen har salongsstolarna i Kalmar
teater bytts ut, vilket var en välbehövlig
uppfräschning.
Aktiviteter och evenemang
Under sommaren genomfördes Summercamp av Ung i Kalmar. Det erbjöds lek,
skapande och testande av nya utomhusaktiviteter för ungdomar i Norrlidspar-

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

1 049

1 134

1 111

1 050

1 908

1 773

1 416

1 371
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ken, Skälby, Smedby och Långviken och
allt avslutandes med Lantfesten på Skälby. Lantfesten blev ett oerhört välbesökt
arrangemang där temat var att visa upp
hela världen sett ur ett Kalmarperspektiv
med exempelvis mat och musik från vitt
skilda länder.
Den 20-22 juni genomfördes Kalmar
beach sport camp i Långviken. Ett potpurri av aktiviteter med lek och glädje
erbjöds i samarbete med Kalmar Volleybollklubb, KFUM Kalmar Basket,
KFUM Kalmar Handboll och Segelklubben Vikingarna.

Framtid
De kommande satsningarna på kulturkvarter, publik ishall och ett nytt badhus
innebär nya utmaningar, då verksamheterna kommer att drivas på fler platser
och i nya utökade byggnadsvolymer. Ett
nytt badhus på annan plats gör att det
behövs personal på två platser för reception och vaktmästeri. Ett kulturkvarter
med utökad service på fler tider och platser kan också påverka personalbehovet.
Nya konstgräsplaner ökar behovet av
skötsel, särskilt vintertid.

En annan viktig händelse var Demokrativeckan som besöktes av barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér. Ett
spännande nytt integrationsprojekt initierades av Ung i Kalmar där fotbollsträning för nyanlända ungdomar startades
upp. Det kom 40 deltagare i snitt på
varje träning och det ledde till slut till att
man skapade ett lag under Ängö BK som
nu tagit poäng i serien.
Under året har projektet ”Kulturbussen”
startat. Det är ett samarbete mellan biblioteket och Kalmar kulturskola där bokbussen åker runt i Kalmar kommun och
erbjuder läsning, pyssel, berättande, med
mera. Bland annat stannar bussen på
asylboendena i Kolboda och Helgesbo.
Äventyrsbadet i Kalmar
Äventyrsbadet i Kalmar har arbetat intensivt med att korta köerna till simskolan. 90 fler simskoleplatser har skapats
jämfört med föregående termin. En gratis sommarsimskola har genomförts där
60 platser fylldes för ungdomar som inte
kunnat genomföra grundskolans simskola. Den erbjöds för ungdomar mellan
11-15 år.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Nöjd Medborgar-Index - Kultur
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar

46




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

68

70

72

62

61

64

65

60

Kvalitetsarbetet
Verksamhetsledningssystemet
Arbetet med Kalmar kommuns verksamhetsledningssystem och verksamhetshandbok pågår löpande. Härigenom
säkerställs kvaliteten både inåt och utåt
liksom arbetet med ständiga förbättringar.
Kalmar kommuns synpunktshantering
Tyck till som hanterar beröm, förbättringsförslag, avvikelser och klagomål, har
vidareutvecklats och möjligheterna till
uppföljning har förbättrats ytterligare.
Under perioden januari – augusti 2016
inkom 610 synpunkter till Kalmar kommun, detta är en ökning med 28 procent
jämfört med samma period 2015. Socialförvaltningen och serviceförvaltningen är
de förvaltningar som hittills erhållit flest
synpunkter.

Kalmar kommuns styrsystem Hypergene.
Förenkla helt enkelt
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-,
service- och socialnämnden har tillsammans med SKL påbörjat en utbildningssatsning för att förbättra bemötande,
effektivitet, tillgänglighet, information,
kompetens och rättssäkerhet i kontakten
med näringslivet. Satsningen benämns
Förenkla - helt enkelt och planeras pågå
till december 2016. Då ska en sammanställning presenteras över befintliga och
nya insatser som kommunen planerar
genomföra för att utveckla företagsklimatet.

Social hållbarhet och Ännu bättre
Kommunfullmäktige har avsatt en miljon kronor för socialt hållbara projekt.
Under våren inkom två ansökningar varav en beviljades. Detta projekt innefattar trygghetsskapande insatser på Kvarnholmen.
Det finns också medel avsatta för förbättringsarbete som benämns Ännu bättre.
Tre projekt pågår sedan tidigare år och ett
nytt projekt beviljades under våren. Målsättningen med det nystartade projektet
är en förbättrad kemikaliehantering i
Kalmar kommun. Beslut om ansökning
om medel avsatta från klimatkompensationssystemet sker efter 1 oktober 2016.
Intern kontroll
Under 2015 togs beslut om ett nytt reglemente för intern kontroll samt riktlinjer vid genomförande och uppföljning
av detta. Under våren 2016 har förvaltningarna arbetat med att identifiera risker utifrån de kategorier som noterats
i riktlinjerna. En intern kontrollplan
utifrån ekonomiprocesserna har beslutats av samtliga nämnder. Ett verktyg för
uppföljning av intern kontrollarbetet har
tagits fram i
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Jämförelser med andra kommuner
Kalmar kommun arbetar aktivt med
jämförelser med andra kommuner. Syftet
är att ge en bild av hur de egna verksamheterna står sig i jämförelse med andra.
En av de största och viktigaste undersökningarna är Kommunens Kvalitet
i Korthet (KKiK) där 240 av Sveriges
kommuner deltog 2015. KKiK genomförs årligen av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och jämför ett fyrtiotal
mått inom fem olika områden. Ambitio-

nen är att ge ett förbättrat underlag till
styrning, verksamhetsutveckling och dialog med medborgarna.

tersta 50 procenten (gult), och i färre fall
blir bland de sämsta 25 procenten (rött)
av de jämförda kommunerna.

Jämförelsen visar att generellt står sig Kalmar kommuns verksamheter väl i jämförelse med andra kommuners. Kalmar har
deltagit i undersökningen under flera år
och den övergripande trenden över tiden
är att placeringen allt oftare blir bland de
bästa 25 procenten (grönt) eller de mit-

För 2015 är utfallet att 43 procent av
måtten är ”gröna”, 47 procent är ”gula”
och endast 10 procent av måtten är
”röda”. Starkaste perspektiven är tillgänglighet och samhällsutvecklare och
de svagaste perspektiven är effektivitet
och trygghet.

Resultat per område
de bästa 25 procenten,

Tillgänglighet

Området mäter olika aspekter på tillgänglighet. Möjligheten att få kontakt och svar
på frågor via e-post och telefon samt vilket
bemötande man fått. Öppethållande i exempelvis simhall och bibliotek. Väntetider
gällande olika ärenden, såsom ansökan om
plats i barnomsorg och särskilt boende.

Samhällsutvecklare

Området fokuserar på kommunens roll som
samhällsbyggare och utvecklare. Mäter och
jämför andel företag, andel förvärvarbetande och andel personer med försörjningsstöd. Även miljöfrågor och medborgarnas
allmänna upplevelse av att bo och leva i
kommunen vägs in i området.
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de mittersta 50 procenten,

de sämsta 25 procenten av de jämförda kommunerna.

Kalmar når ett mycket gott resultat inom området tillgänglighet. Ett exempel på detta
är att andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via
telefon ställt en enkel fråga till kommunen stigit från 93 procent till 99 procent.
Väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på
önskat placeringsdatum visar också en positiv trend och har sjunkit från 35 dagar
2012 till 8 dagar 2015. Även väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats har kortats, här från 40 dagar 2014 till 28 dagar 2015.
Inom andra områden behöver vi bli bättre. Även om handläggningstiden för att få
ekonomiskt bistånd vid nybesök har minskat från 65 till 24 dagar ligger vi fortfarande
över rikssnittet som är 16 dagar. Minskningen beror i huvudsak av ett ändrat förfarande vid rapportering, men även åtgärder har vidtagits för att nå förbättring. Ytterligare
insatser är under införande.

Inom detta område visar Kalmar också bra resultat. Exempel på detta är att Nöjdkund-index (NKI) höjts från 64 till 70 vilket är bättre än riksgenomsnittets. Det startas också fler företag i Kalmar än vad det gör i snitt i landet; 6,6 företag per 1000
invånare att jämföra med rikssiffran 4,9 företag per 1000 invånare.

Effektivitet

Området mäter hur kostnadseffektivt och
ändamålsenligt kommunen producerar
sina tjänster. Kvalitets- och kostnadsnyckeltal i olika verksamheter jämförs.

Trygghet

Kostnad och effektivitet är områden som kommunen haft stort fokus på de senaste
åren. Inom ett flertal områden har förbättringar skett, men fortfarande finns områden
där kostnaderna ligger relativt högt jämfört med andra kommuner. Annat exempel på
förbättringsområde är andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda
boende inom äldreomsorgen. Uppmätt värde är 79 procent vilket är ett relativt lågt
värde jämfört med andra kommuner. Även kvalitetsaspekter vid LSS grupp- och serviceboende visar relativt låga resultat jämfört med andra medverkande kommuner. Flera
resultat pekar med andra ord på vikten av fortsatt fokus på detta område.

Inom flera av de genomförda mätningarna följer Kalmar kommun snittet för landet.
Antalet vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod
har i snitt minskat från 19 till 17, men vi ligger fortfarande över rikssnittets 15 vårdare
vilket innebär att förbättringsarbetet bör fortsätta.

Området fokuserar på medborgarnas och
brukarnas upplevelse av trygghet, såväl
generellt i samhället som specifikt i verksamheter som förskola (personaltäthet) och
hemtjänst (personalkontinuitet).

Delaktighet

Inom detta område ingår såväl Nöjd Inflytande Index som helhet samt delaktighetsindex och även här når Kalmar kommun ett gott resultat.

Området mäter medborgarnas upplevda
delaktighet i utvecklingsfrågor samt insyn
och delaktighet i beslutsprocesser och möjligheten att inhämta information via webben.
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FOKUSOMRÅDE – VERKSAMHET
OCH MEDARBETARE
Kalmar kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och
även avveckla personal för ett hållbart
arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig
delaktiga. För att klara av detta behöver
vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för
att utveckla kompentensen och organisationen.

Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i Verksamhetsplan med budget 2016
och ekonomisk planering 2017-2018,
sid 20-21.

Fullmäktigemål - Rätt till heltid

Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.

Kommentar
Kalmar kommun har antagit ett reviderat personalprogram. Under 2016 ska
alla samverkansgrupper och APT-grupper få information av respektive chef om
programmet så att det blir känt i organi-

sationen. Kalmar kommun jobbar efter
en strategisk plan när det gäller ledarutveckling för att utveckla och identifiera
ledare. Under 2016 ska alla chefer och
skyddsombud få en fördjupad utbildning i arbetsmiljöfrågor bland annat som
en följd av en ny arbetsmiljöföreskrift:
Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Under hösten 2016 genomförs en medarbetarenkät som ska ge en bild av hur
medarbetarna ser på sin psykosociala arbetsmiljö.

Kommentar
Serviceförvaltningen och omsorgsförvaltningen är de förvaltningar som fortfarande
har en bit kvar till målet. Övriga förvaltningar har ingen som ofrivilligt arbetar deltid.
Bedömningen är att målet kommer att uppnås, men serviceförvaltningen har angett
att de inte kommer att kunna nå målet inom befintlig budgetram.
I årets löneöversyn har de centrala parterna kommit överens om följande:
Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla
arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser,
senast 31 december 2017 ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid
ska öka.

Fullmäktigemål - Jämtställdhetssäkrad verksamhet
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Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
Kommentar
Ett flertal nämnder har specifika områden för arbetet med jämställdhetsintegrering. I
bland annat barn- och ungdomsförvaltningen har man tydliga nyckeltal för att mäta
utvecklingen vilket är en förutsättning för att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i
verksamheten över tid. Detta saknas dock i många verksamheter. För att öka förutsättningarna för att nå målet om en jämställdhetssäkrad verksamhet, har en resurs skapats
centralt för att under perioden september 2016-maj 2017 stötta förvaltningarna i det
systematiska arbetet.

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
Kommentar
Förvaltningarna har fått i uppdrag att göra en analys av sjukfrånvaron utifrån vad som
är påverkbart och vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta för att få sjukskrivna medarbetare tillbaka i arbete. Vi kommer att arbeta med att utveckla kompetensen hos chefer
när det gäller att tidigt upptäcka och möta medarbetare med psykisk ohälsa.
Ackumulerad sjukfrånvaro är 6,8 procent för 2016 jämfört med 6,6 motsvarande period 2015. Utbetalad sjuklön är något lägre för 2016 hittills jämfört med 2015.

Uppdrag - Välfärdsbokslutet

Pågående

Uppdrag - Tillgänglighet och bemötande
Pågående

Mot bakgrund av det nya Välfärdsbokslutet för 2014 får alla nämnder i uppdrag
att i sina årsrapporter redovisa hur man använder bokslutet i verksamheten.
Kommentar
Vi ser en ökad användning av välfärdsbokslutet, både för prioriteringar, riktade insatser och även som en struktur för analys av olika verksamheters påverkan på folkhälsa.
Bland annat används bokslutet som underlag för både socialtjänsten, kultur- och
fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret i behovsanalyser och områdesarbeten.

Alla nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra tillgänglighet och bemötande.
Kommentar
Förvaltningarna arbetar med uppdraget. Man har kommit olika långt och har olika
fokus utifrån sitt specifika område och de analyser man gjort. Kontaktcenter håller på
att ta fram riktlinjer och guider för telefoni för att stärka tillgängligheten och bemötandet i kommunen. I både omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen är det visst
fokus på e-tjänster som på ett påtagligt sätt ökar tillgängligheten till verksamhetens
tjänster för brukaren/medborgaren. Flera förvaltningar har också pågående insatser
för att stärka tillgängligheten och andra aspekter som är centrala för människor med
funktionsnedsättning. Exempelvis arbetar socialförvaltningen med att implementera
den så kallade delaktighetsmodellen i syfte att öka inflytandet och delaktigheten för
brukare med funktionsnedsättning. Kultur- och fritidsförvaltningen har kopplat delar
av uppdraget till arbetet med genussmarta verksamheter och att säkerställa ett jämställt
bemötande. Förvaltningen arbetar också med tillgänglighet till lokaler, inte minst för
människor med funktionsnedsättning.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalsammansättning
Under perioden januari till augusti 2016
hade Kalmar kommun 5 271 personer
tillsvidareanställda (snittanställda). Utöver dessa finns ett antal vikarier anställda
för kortare eller längre tid. Jämfört med
31 augusti 2015 är det en ökning med
128 personer. Ökningen på barn- och
ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen beror främst på ökad verksamhet
för barn och ungdomar samt inom flyktingmottagandet. Ökningen på kommunledningskontoret hör ihop med
förändringar i organisationen. Andelen
kvinnor av de tillsvidareanställda är 77,9
procent vilket är en liten minskning. Av
samtliga anställda arbetar 80,7 procent
heltid vilket är en ökning jämfört med
samma tid förra året.
Mertid
Övertiden och uttaget av fyllnadstid har
under året minskat med 882 timmar vilket motsvarar en minskning på cirka 2
procent. Minskning av mertidstimmar
är inte så många timmar totalt och ses
framförallt på omsorgsförvaltningen och
Södermöre
kommundelsförvaltning.
Ökningen kopplas till arbetet med att
höja sysselsättningsgraderna för de anställda med målet heltid som norm.

Tillsvidareanställda (snitt jan–aug)

2016

2015

Barn- och ungdomsförvaltningen

1 530

1 446

84

204

185

19

Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret

Förändring

144

145

-1

1 267

1 308

-41

98

97

1

503

484

19

1 177

1 132

45

348

346

2

5 271

5 143

128

Kommun, bolag och förbund			
Tillsvidareanställda (snitt jan–aug)
2016
2015

Förändring

Serviceförvaltningen
Socialförvaltningen
Södermöre kommundelsförvaltning
Totalt kommunen

Destination Kalmar Ab

17

18

-1

Kalmar Airport Ab

44

41

3

Kalmar Hamn Ab

18

18

0

Kalmarhem Ab

43

46

-3

Kalmar Kommunbolag Ab

2

2

0

Kalmar Science Park Ab

5

5

0

Kalmar Vatten Ab
Kalmarsunds Gymnasieförbund

79

72

7

470

501

-31

Kalmarsundsreg Renhållare

74

74

0

Kifab

13

14

-1

6 036

5 934

102

Totalt Kommunkoncernen

Mertid i timmar (jan–aug)
2016
2015
Förändr
			
i timmar
Barn- och ungdomsförvaltn

12 950

12 386

564

4,6

Kommunledningskontoret

2 096

1 133

963

85,1

Kultur- och fritidsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret

946

1 350

-403

-29,9

11 570

13 849

-2 279

-16,5

408

231

177

76,5

Serviceförvaltningen

6 073

6 076

-3

-0,1

Socialförvaltningen

8 973

7 153

1820

25,4

Södermöre kommundelsförvaltning

3 586

5 307

-1 721

-32,4

47 484

48 545

-1 062

-2,2

Totalt

Mertiden avser transaktionens utbetalningsdatum				
Mertid (över- och fyllnadstid)				
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Förändr
i procent

Sjukfrånvaro, frisknärvaro och
rehabilitering
Den ackumulerade totala sjukfrånvaron
under det första halvåret 2016 är 6,8 procent, vilket är 0,2 procentenheter högre
än samma tid föregående år. Långtidssjukfrånvaron utgör 46,2 procent av den
totala sjukfrånvaron i kommunen. Det är
41,5 procent av de anställda som har noll
sjukfrånvarodagar, så kallad frisknärvaro,
hittills under året.

Sjukfrånvaro procent		
Aug
Ackum> 59 dgr
			
ulerat
i % av
				
tot sjukfr
Summa totalt		4,5

Män

Kvinnor

Sjukfrånvaro
Ackumulerad sjukfrånvaro (jan–aug)
i procent av arbetad tid

6,8

46,2

18–29 år

3,3

4,9

22,0

30–49 år

4,1

6,2

44,5

50–67 år

5,6

8,1

52,5

Totalt

2,8

4,5

35,5

18–29 år

2,2

3,8

6,6

30–49 år

2,2

3,6

30,2

50–67 år

3,9

5,7

45,7

Totalt

5,1

7,6

48,4

18–29 år

3,8

5,3

26,1

30–49 år

4,7

7,1

46,9

50–67 år

6,2

8,9

54,0

2016

2015

2014

2013

6,8

6,6

5,9

5,7
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Resultaträkning
Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2016-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2016-08-31

-2015-08-31

Verksamhetens intäkter

1

1 365,6

716,0

570,4

Verksamhetens kostnader

2

-3 193,5

-2 806,8

-2 637,3

Avskrivningar

3, 4, 5

-225,3

-111,4

-103,5

-2 053,2

-2 202,2

-2 170,4

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

6

1 912,0

1 912,0

1 828,2

Generella stadsbidrag och

7

438,5

438,5

394,8

Finansiella intäkter

8

21,3

18,3

22,0

Finansiella kostnader

9

-57,8

-5,5

-8,4

260,7

161,1

66,2

0,7

-

-

261,4

161,1

66,2

utjämning

Resultat efter finansiella
poster
Skattekostnader
Årets resultat

10
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Balansräkning
Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2016-08-31

2015-12-31

2016-08-31

2015-12-31

3

0,9

1,1

-

-

4

5 894,6

5 691,2

2 599,5

5 464,5

Maskiner och inventarier

5

894,8

856,1

221,7

217,8

Finansiella anläggningstillgångar

11

136,0

135,9

268,2

268,3

6 926,3

6 684,3

3 089,4

2 950,6

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd

12

120,1

134,1

96,0

112,9

Fordringar

13

384,2

449,2

184,2

216,3

Kortfristiga placeringar

14

50,0

50,0

50,0

50,0

Kassa och Bank

15

158,0

342,4

1,1

165,6

712,3

975,7

331,3

544,8

7 638,6

7 660,0

3 420,7

3 495,4

2 204,4

2 016,4

1 577,2

1 514,7

261,4

198,3

161,1

62,5

28,0

28,0

28,0

28,0

2 493,8

2 242,7

1 766,3

1 605,2

17

220,7

212,5

217,1

211,2

18

273,2

216,1

137,5

82,7

Långfristiga skulder

19

3 665,7

3 739,1

755,0

1 005,0

Kortfristiga skulder

20

985,2

1 249,6

544,8

591,3

7 638,6

7 660,0

3 420,7

3 495,4

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital

16

Eget kapital
Årets vinst

10

Resultatutjämningsreserv
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2016-08-31

2015-12-31

2016-08-31

2015-12-31

inga

inga

inga

inga

1 411,8

1 450,1

1 388,2

1 426,1

296,4

269,9

2 802,9

2 672,0

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga
säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits

21

bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
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Finansieringsanalys
Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

2015-12-31

261,4

198,3

161,1

62,5

225,3

322,7

111,4

164,5

Gjorda avsättningar

69,4

48,9

64,7

26,1

Ianspråktagna avsättningar

-4,2

-20,1

-4,0

-1,0

3,7

-81,8

-3,7

-17,1

555,6

468,0

329,5

235,0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

65,0

-58,1

32,1

-43,9

Ökning/minskning förråd och varulager

14,0

-5,5

16,9

-4,4

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring

22

av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-278,4

131,7

-46,5

12,6

Kassaflöde från den löpande verksamhe-

356,2

536,1

332,0

199,3

-

-1,2

-

-

-480,1

-702,5

-251,4

-331,7

12,9

82,6

4,8

26,9

Investering i finansiella anläggningstillgångar

-

-31,8

-

-30,9

Försäljning av finansiella anläggningstill-

-

45,2

-

-

-467,2

-607,7

-246,6

-335,7

194,6

331,7

-

300,0

-

-3,6

-

-3,6

-268,0

-213,0

-250,0

-18,0

-

23,5

-

23,0

-73,4

138,6

-250,0

301,4

-184,4

67,0

-164,6

165,0

Likvida medel vid årets början

342,4

275,4

165,6

0,6

Likvida medel vid årets slut

158,0

342,4

1,1

165,6

ten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

gångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Ökning/minskning finansiell leasing
Amortering av skuld
Ökning/minskning långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Noter
Koncernen

Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2016-08-31

-2015-08-31

Försäljningsintäkter

386,0

55,8

55,7

Taxor och avgifter

173,3

77,8

70,4

Hyror och arrenden

404,7

113,5

111,5

Bidrag

514,0

319,8

194,3

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

107,0

59,1

86,7

83,2

83,2

12,2

Realisationsvinster

4,2

3,7

15,7

Försäkringsersättningar

0,2

0,2

0,3

-307,0

2,9

-

1 365,6

716,0

546,8

Jämförelsestörande intäkter

-

-

-

Återbetalning av premier från AFA

-

-

23,6

Summa

0

0

23,6

1 365,6

716,0

570,4

-1 916,2

-1 670,8

-1 591,2

-117,5

-107,0

-116,4

-52,2

-6,1

-7,2

Bränsle, energi och vatten

-166,8

-38,6

-34,2

Köp av huvudverksamhet

-517,4

-462,4

-423,7

Lokal- och markhyror

-178,0

-137,8

-131,2

Övriga tjänster

-131,5

-56,6

-54,6

Lämnade bidrag

-110,1

-108,5

-104,3

-0,0

-

0,1

-43,8

-

40,0

-219,0

-174,4

-3 193,5

-2 806,8

-2 637,3

0

0

0

-3 193,5

-2 806,8

-2 637,3

Not 1

Verksamhetens intäkter

Exploateringsintäkter

Övriga intäkter/elimineringar
Summa

Not 2

Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

Realisationsförluster och utrangeringar
Bolagsskatt
Övriga kostnader/elimineringar
Summa
Jämförelsestörande kostnader
Summa
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

7,1

5,9

-

1,2

7,1

7,1

Ingående avskrivningar

-6,0

-5,9

Årets förändringar - Årets avskrivningar

-0,2

-0,1

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6,2

-6,0

Utgående ackumulerade uppskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

0,9

1,1

Not 3

Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets aktiverade utgifter, inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt plan

Not 4

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden

8 809,1

9 016,6

3 866,5

3 636,7

210,8

373,6

176,2

251,7

-3,2

-34,5

-3,2

-21,9

-31,9

-546,7

-

-

8 984,8

8 809,0

4 039,5

3 866,5

-3 185,6

-2 971,8

-1 498,4

-1 392,7

1,9

14,7

2,1

12,1

-152,0

-228,5

-82,7

-117,8

-3 335,7

-3 185,6

-1 579,0

-1 498,4

Ingående nedskrivningar

-148,2

-148,2

-

-

Utgående nedskrivningar

-148,2

-148,2

0

0

5 500,9

5 475,2

2 460,5

2 368,1

Ingående balans

216,0

156,2

96,4

56,0

Utgifter under året

268,2

167,5

113,8

102,0

Under året genomförda omfördelningar

-90,5

-107,8

-71,2

-61,6

Utgående balans

393,7

216,0

139,0

96,4

5 894,6

5 691,2

2 599,5

2 464,5

Årets förändringar
- Årets aktiverade utgifter
-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
-Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Summa
Pågående nyanläggningar

Utgående restvärde enligt plan
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

316,6

305,7

10,2

10,2

3 096,4

3 009,6

1 562,0

1 494,0

Fastigheter för affärsverksamhet

711,8

607,7

60,2

59,2

Publika fastigheter

825,1

801,7

825,1

801,7

3,0

3,0

3,0

3,0

Pågående projekt

407,0

216,0

139,0

96,4

Övrigt

537,8

747,5

-

-

5 894,6

5 691,2

2 599,5

2 464,5

1 497,6

858,3

621,4

584,9

- Årets aktiverade utgifter

94,7

159,5

34,4

40,3

-Försäljningar och utrangeringar

-4,9

-15,0

-2,0

-3,9

-Omklassificeringar

14,8

494,8

-

-

1 599,2

1 497,6

653,8

621,4

-655,9

-577,7

-417,9

-378,3

0,3

8,9

0,1

0,1

-63,2

-87,1

-28,7

-39,7

Utgående ackumulerade avskrivningar

-718,8

-655,9

-446,5

-417,9

Summa

880,4

841,7

207,3

203,4

14,4

18,2

14,4

18,2

- Årets anskaffningar

-

3,2

-

3,2

- Årets avskrivningar

-

-7,0

-

-7,0

14,4

14,4

14,4

14,4

894,8

856,1

221,7

217,8

Bokförda värden
Mark
Verksamhetsfastigheter

Fastigheter för annan verksamhet

Utgående restvärde enligt plan

Not 5

Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Avskrivningar

Finansiell leasing
Ingående balans
Årets förändringar

Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan
Samtliga avtal avser leasing av fordon.
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Koncernen
Mnkr

Not 6

Kommunen

2016-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2016-08-31

-2015-08-31

1 923,6

1 828,1

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år

1,1

Preliminär slutavräkning innevarande år

-12,8

0,1

1 912,0

1 828,2

Inkomstutjämningsbidrag

378,5

346,9

Kommunal fastighetsavgift

70,9

69,2

Regleringsbidrag/avgift

-1,5

-1,7

-

4,5

Kostnadutjämningsavgift

-126,1

-123,7

Bidrag för LSS-utjämning

91,5

98,6

Generella bidrag från staten

25,3

1,0

438,5

394,8

Summa

Not 7

Generella statsbidrag och utjämning

Strukturbidrag

Summa

Not 8

Finansiella intäkter

Utdelningar

7,5

4,7

6,0

Räntor

6,2

6,0

7,9

-

-

7,6

7,6

8,1

21,3

18,3

22,0

-47,6

-5,1

-8,0

Ränta på pensionskostnader

-0,0

-

Kursdifferenser

-0,4

-

Övriga finansiella kostnader

-9,8

-0,4

-0,4

-57,8

-5,5

-8,4

Kursdifferenser
Övriga finansiella intäkter
Summa

Not 9

Finansiella kostnader

Räntekostnader

Summa
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

161,1

62,5

-3,7

-14,6

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

157,4

47,9

Årets balanskravsresultat

157,4

47,9

157,4

47,9

-

-21,7

157,4

26,2

Not 10

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: samtliga realisationsvinster

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:
Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäl
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa

Not 11

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andra andelar i dotterbolag

-

-

136,4

136,4

Övriga aktier och andelar

61,6

61,4

58,5

58,5

Långfristiga fordringar

72,5

72,6

71,4

71,5

1,9

1,9

1,9

1,9

136,0

135,9

268,2

268,3

Förråd

40,4

43,3

16,3

16,6

Exploateringsmark

48,9

59,3

48,9

64,8

Tomträttsmark

30,8

31,5

30,8

31,5

120,1

134,1

96,0

112,9

63,9

142,7

18,9

56,0

179,7

134,8

111,0

107,6

Skattefordringar

59,2

50,5

40,9

38,6

Statsbidragsfordringar

13,7

12,5

-

-

Övriga kortfristiga fordringar

67,7

108,5

13,4

29,7

384,2

449,2

184,2

216,3

Marknadsvärde aktier

50,7

50,7

Marknadsvärde räntebärande värdepapper

37,4

37,4

Justering marknadsvärde till anskaffningsvärde

-38,1

-38,1

Summa

50,0

50,0

Bostadsrätter
Summa

Not 12

Förråd

Summa

Not 13

Fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa

Not 14

Kortfristiga placeringar

Placerade pensionsmedel KLP

Anskaffningsvärde

Bokfört värde

Marknadsvärde
bokslutsdag

Noterade aktier och aktiefonder

56,4

25,0

66,7

Noterade räntebärande papper

42,4

25,0

42,3

Summa

98,8

50,0

109,0
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

Kassa

46,0

45,5

0,1

0,1

Bank

111,1

296,1

-

164,7

1,0

0,8

1,0

0,8

158,0

324,4

1,1

165,6

2 204,5

2 016,4

1 577,2

1 514,7

28,0

28,0

28,0

28,0

261,4

198,3

161,1

62,5

2 493,8

2 242,7

1 766,3

1 605,2

28,0

28,0

28,0

28,0

- årets avsatta medel

-

-

-

-

- årets använda medel

-

-

-

-

28,0

28,0

28,0

28,0

186,1

211,2

184,9

Not 15

Kassa och bank

Övriga poster
Summa

Not 16

Eget kapital

Eget Kapital
Eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Utgående eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Ingående resultatutjämningsreserv

Utgående resultatutjämningsreserv

Not 17

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning

212,5

Pensionsutbetalningar

-4,4

-6,0

-4,8

-5,9

Nyintjänad pension

10,9

27,9

10,9

27,7

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

-0,6

1,1

-0,6

1,1

3,0

5,2

1,2

5,1

-0,7

-1,8

-0,8

-1,7

220,7

212,5

217,1

211,2

98

98

98

98

12,3

12,5

12,0

12,3

135,0

128,0

132,8

127,4

4,9

4,7

4,6

4,4

Visstidspension

25,3

25,8

25,3

25,8

Löneskatt

43,2

41,5

42,4

41,3

220,7

212,5

217,1

211,2

Politiker

1

1

1

1

Tjänstemän

1

1

1

1

Förändring av löneskatt
Övrigt
Utgående avsättning
Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare
pensionsgrundande anställning)
Specifikation avsatt till pensioner
Särskild avtals/ålderspension
Förmånsbestämd/kompl pension
Pension till efterlevande

Antal visstidsförordnanden
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

216,2

221,6

82,7

83,7

Periodens avsättningar

65,9

38,4

58,8

-

Ianspråktaget under perioden

-8,9

-28,3

-4,0

-1,0

-

-15,5

-

-

273,2

216,2

137,5

82,7

107,1

122,5

78,8

82,7

Not 18

Andra avsättningar

Andra avsättningar
Avsättning vid periodens ingång

Periodens återföringar av outnyttjade belopp
Summa andra avsättningar
Specifikation
Avsättning deponi Moskogen
Avsättning Ölandshamnen

58,8

-

58,8

-

Avsättning för uppskjuten skatt

84,3

84,3

-

-

4,8

6,4

-

-

18,2

3,0

-

-

273,2

216,2

137,5

82,7

Gymnasiereformen GY 2011
Övrigt/elimineringar
Summa

Kommunens och största delen av koncernens avsättning avser återställande av deponin Moskogen. Återställandet påbörjas 2012 och beräknas
pågå till om med 2050. KSRR har löst upp 15,5 mnkr (Kalmars andel) av sin avsättning för återställande av deponi Moskogen då en ny beräkning
av kostnaden gjorts. Kommunen har gjort en avsättning för framtida kostnader i Ölandshamnen i samband med att Linnéuniversitetet uppför en
ny fastighet där. Kostnaderna täcks av erhållen intäkt i samband med försäljningen. Fastigheten beräknas vara färdig 2020.

Not 19

Långfristiga skulder

Ingående låneskuld

3 739,1

3 740,3

1 005,0

726,6

194,6

314,7

-

300,0

-268,0

-315,9

-250,0

-21,6

3 665,7

3 739,1

755,0

1 005,0

3 528,0

3 137,2

725,0

975,0

137,7

601,9

30,0

30,0

3 665,7

3 739,1

755,0

1005,0

7,3

16,0

-

-

174,7

296,8

30,3

-

24,4

1,1

-

200,7

259,7

99,6

95,5

8,5

16,6

-

-

104,3

86,3

97,6

82,5

13,4

49,7

5,5

0,9

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

451,6

524,5

311,8

412,4

Summa

985,2

1 249,6

544,8

591,3

Nyupplåningar under året
Årets amortering
Utgående låneskuld
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa

Not 20

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Övriga kortfristiga skulder
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Koncernen
Mnkr

Not 21

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

1 450,1

1 494,8

1 424,3

1 466,6

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna
Ingående ansvarsförbindelse pensioner
Pensionsutbetalningar

-35,8

-51,7

-35,1

-50,4

Nyintjänad pension

7,7

19,3

7,2

20,0

Ränte-och basbeloppsuppräkningar

0,8

5,3

1,1

5,1

Förändring löneskatt

-7,5

-8,8

-7,4

-8,3

Övrigt

-3,5

-8,8

-3,8

-8,7

1 411,8

1 450,1

1 386,3

1 424,3

98

98

98

98

-

-

1,9

1,8

Borgensförbindelser

211,7

185,7

2 776,3

2 645,3

Operationell leasing

78,6

78,1

21,1

21,1

6,1

6,1

5,5

5,6

296,4

269,9

2 802,9

2 672,0

1 708,2

1 720,0

4 191,1

4 098,2

Utgående ansvarsförbindelse pensioner
Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare
pensionsgrundande anställning)
Pensionsåtaganden för helägda bolag
Övriga ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser
Summa
Summa ansvarsförbindelser

Kalmar kommun har i april 2007 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida
förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-08-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kalmar kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 30 juni 2016 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 350 538 147 658 kronor och totala tillgångar till 346 333 129 213 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 3 860 553 600kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 813 824 443 kronor.
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

18,3

18,3

Finansiella leasingavtal över 3 år
Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter
Nuvärde minimileaseavgifter

102,5

102,5

17,8

17,8

7,7

7,7

6,6

6,6

- därav förfall inom 1-5 år

80,9

80,9

11,2

11,2

- därav förfall senare än 5 år

13,9

13,9

Minimileaseavgifter

21,1

21,1

21,1

21,1

- med förfall inom 1 år

12,8

12,8

12,8

12,8

8,3

8,3

8,3

8,3

-

-3,2

-

-3,1

-3,7

-14,6

-3,7

-14,6

-

-8,3

-

-

7,4

-55,7

-

-

-

-

-

0,6

3,7

-81,8

-3,7

-17,1

- därav förfall inom 1 år

Operationella leasingavtal över 3 år

- med förfall inom 1-5 år
- med förfall senare än 5 år

Not 22

Ej likviditetspåverkande poster

Förändring finansiell leasing
Reavinster/förluster
Justering för betald skatt
Elimineringar i koncernen
Övrigt
Summa
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning
och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen
tillämpas. Eventuella avsteg redovisas
nedan.
Tillämpade redovisningsprinciper
Intäkter redovisas i den omfattning det
är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits
till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed.
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Erhållen utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning
bedöms som säker.
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta
innebär att den pension som intjänats
före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998
redovisas som kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent.
Värdering av pensionsförpliktelserna har
gjorts med tillämpning av RIPS 07.
Kommunens finansiella placering i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning
AB (KLP) redovisas som en portfölj för
pensionsförvaltning. Placeringen innehåller både ränte- och aktierelaterade instrument och behandlas i redovisningen
som en placering i en blandfond. Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i
av fullmäktige antaget reglemente KF §
208/2008 och är värderad till det lägsta
av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.
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Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos i enlighet med rekommendation
RKR 4.2.
Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av
internränta med 1,75 procent på bokfört
värde. Avskrivning påbörjas månaden efter slutförd investering och beräknas på
anskaffningsvärdet. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter bedömning
av tillgångens nyttjandeperiod. Korttidsinventarier och inventarier av mindre
värde under 20 000 kronor kostnadsförs
direkt. Kommunens avskrivningstider
för fastigheter är 20-50 år, för maskiner
och inventarier 5-20 år och för mark och
konst sker ingen avskrivning.
För att bättre spegla hur anläggningstillgångars värde och servicepotential
successivt förbrukas har kommunen
påbörjat ett arbete med att dela upp
materiella anläggningstillgångar i komponenter.
Komponentuppdelningen
ska ske i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11.4 ”Materiella anläggningstillgångar”. Kalmar kommuns anläggningstillgångar som blir föremål för
komponentavskrivning har identifierats
samt vilka komponenter och avskrivningstider som ska tillämpas. Tidigare
anskaffade anläggningstillgångar som
inte från början delats upp i komponenter kommer schablonmässigt delas
upp i komponenter. Utgångspunkten för
schablonuppdelningen är att minimera
eventuella felaktigheter i framtida resultaträkningar vad gäller periodiseringar
av anskaffningsutgifter. Övergången till
komponentavskrivning bedöms vara
slutförd under våren 2017.
Lånekostnader redovisas i enlighet med
huvudmetoden och belastar följaktligen
resultatet för den period de hänför sig
till.
Någon förändring av den finansiella
leasingen bokförs inte i samband med
delårsbokslutet utan först i årsbokslutet.
De förändringar som uppkommit under
årets första åtta månader bedöms inte

vara så väsentliga att de påverkar resultatet eller den rättvisande bilden.
Semesterlöneskuld och okompenserad
övertid för de anställda har redovisats
som en kortfristig skuld. Periodens semesterlöneskuld har beräknats utifrån
8/12 av budgeterad ökning av semesterlöneskulden och har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter.
Kommunen har per 31 december 2005
klassificerat om anläggningstillgångar
i exploateringsverksamheten i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11
”Materiella anläggningstillgångar”. De
tomter som producerats för försäljning
i exploateringsverksamheten redovisas
som omsättningstillgångar. Beräkning
av anskaffningsvärde och värdering sker
i enlighet med Redovisningsrådets (RR)
rekommendation nr 2:02 ”Varulager”.
Anskaffningsvärdet för exploateringstomter och tomträtter tillverkade till och
med 2005 har fastställts schablonmässigt
eftersom underlag saknas och kostnaden
för arbetsinsatsen inte bedömts stå i proportion till informationsvärdet.
Kommuninvests
överskottsutdelning
bruttoredovisas – utdelning av överskott
som finansiell intäkt i resultaträkningen
och ökning av medlemsinsats som utgift
i investeringsredovisningen (finansiell
anläggningstillgång).
Sammanställd redovisning (koncern)
Den sammanställda redovisningen
upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8 och utformats
enligt god redovisningssed. Enligt redovisningslagen ska kommunens delårsrapport även omfatta sådan kommunal
verksamhet som bedrivs genom andra
juridiska personer där kommunen har
ett betydande inflytande. Den sammanställda redovisningen för koncernen omfattar aktiebolag, kommunalförbund och
handelsbolag i vilka kommunen har ett
bestämmande eller betydande inflytande.
Med betydande inflytande avses de fall
där kommunens röstandel i bolaget över-

stiger 20 procent. Kommunkoncernens
medlemmar och ägarandelar framgår av
figur på sid 8.
Vid föregående års delårsrapport upprättades inte någon sammanställd redovisning. Det finns därför inga jämförelsesiffror per augusti 2015 för den
sammanställda redovisningens resultaträkning med tilläggsupplysningar.
Den sammanställda redovisningen för
koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade egna
kapitalet i dotterbolaget har eliminerats.
I koncernens eget kapital ingår därmed,
förutom kommunens eget kapital, endast den del av dotterföretagens eget kapital som intjänats efter förvärvet. Med
proportionell konsolidering menas att
endast ägda andelar av dotterföretagens
resultat- och balansräkningar tas med i
den sammanställda redovisningen.
Obeskattade reserver har efter avdrag för
uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas under
avsättningar.
Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen och
kommunen. Alla koncerninterna transaktioner har eliminerats för att ge en
rättvisande bild av koncernens totala
ekonomi.
Enhetliga redovisningsprinciper för
kommunen och i koncernen ingående
företag saknas. För de aktiebolag och
handelsbolag, som ingår i koncernen,
gäller bokföringslagen och årsredovisningslagen, och bokföringsnämndens
allmänna råd. I kommunen gäller kommunal redovisningslag samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Därför kan det skilja i
redovisningsprinciperna mellan kommunen och bolagen i koncernen.
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Utfall och prognos 2016
Driftsredovisning

Utfall aug

Utfall aug

Budget

Prognos

Avvikelse

2016

2015

2016

2016

2016

-126,3

-116,4

-216,6

-211,8

4,8

-överförmyndarnämnden

-9,9

-8,7

-11,0

-11,4

-0,4

-exploateringsverksamhet

53,7

7,7

30,0

57,0

27,0

-180,3

-185,0

-271,7

-270,5

1,2

-0,8

-0,8

-2,7

-2,7

0,0

-29,2

-32,6

-58,8

-51,3

7,5

Servicenämnden

-146,9

-131,5

-242,9

-242,9

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

-115,2

-113,5

-191,0

-190,7

0,3

Barn- och ungdomsnämnden

-604,6

-579,1

-926,2

-919,9

6,3

Socialnämnden

-499,3

-479,3

-734,7

-734,7

0,0

Omsorgsnämnden

-424,1

-427,4

-644,9

-644,9

0,0

Södermöre kommundelsnämnd

-141,3

-140,0

-215,0

-215,0

0,0

-2 224,2

-2 206,6

-3 485,5

-3 438,8

46,7

22,0

12,6

-15,4

-18,5

-3,1

Mnkr
Kommunstyrelsen:
-kommunledningskontoret

-gymnasieförbundet
-kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden

Summa nämnder
Finansförvaltningen, del av
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader

0,0

-2 202,2

-2 170,4

-3 500,9

-3 457,3

43,6

1 912,0

1 828,2

2 886,0

2 867,9

-18,1

438,5

394,8

627,8

632,8

5,0

Finansiella intäkter

18,3

22,0

21,7

20,7

-1,0

Finansiella kostnader

-5,5

-8,4

-21,9

-7,4

14,5

161,1

66,2

12,7

56,7

44,0

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Årets resultat

Tabellen ovan redovisar utfall fram till
augusti samt prognos och budgetavvikelse för helåret 2016. Periodens resultat
uppgår till 161,1 mnkr. Budgeterat resultat för helåret uppgår till 12,7 mnkr
medan prognosen pekar mot ett resultat på 44,0 mnkr. Avvikelse bedöms för
verksamhetens nettokostnader med 46,7
mnkr där nämndernas överskott står för
den största delen. För skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning väntas en negativ budgetavvikelse
med –13,1 mnkr medan finansnettot bedöms redovisa en positiv budgetavvikelse
med 13,5 mnkr.
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23,6

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret exklusive exploateringsverksamheten redovisar efter
augusti en förbruk-ning totalt på 63,4
procent, vilket är lägre än den förväntade
förbrukningen enligt det linjära riktvärdet på 67 procent. Intäkterna ligger över
riktvärdet då kontoret erhållit projektbidrag samt fakturerat merparten av årets
intäkter. Lokalkostnaderna är högre än
förväntat, bland annat beroende på att
invandrarservice hyrt fler lägenheter till
nyanlända, vilket å andra sidan också generar högre intäkter. Personalkostnader
och övriga kostnader är i nivå med riktlinjerna totalt sett, men med vissa variationer mellan verksamheterna.

Det överskott av kommunledningskontoret som beräknas för hela året med 5,6
mnkr (exklusive expolateringsverksamheten) beror delvis på vakanta tjänster,
men också på i övrigt låga kostnader och
liten utdelning ur fonderna för forskning
och utveckling samt social hållbarhet.
Ett överskott bedöms också genereras
utifrån Migrationsverkets ersättning till
invandrarservice verksamhet. Kalmarsunds gymnasieförbund har ett lägre
antal 16-19-åringar än budgeterat vilket
ger en minskad kostnad för Kalmar kommun. Överförmyndarnämndens kansli
beräknar ett underskott med 0,4 mnkr
då ett ökat antal ärenden har lett till högre arvoden till gode män än budgeterat.

Kalmar kommun sålde i början av året en
fastighet i Ölandshamnen till Linnéuniversitet. Denna intäkt genererar en låg
förbrukning av kommunledningskontorets budgetram totalt sett (56 procent)
och det är också den som är den stora
andelen i den positiva prognos som lämnas (27,0 mnkr).
Prognosen för det totala överskottet mot
budget vid årets slut beräknas uppgå till
32,6 mnkr.
Kommunens revisorer
Kommunrevisionen förväntar sig för år
2016 ett resultat i nivå med budget. Anslaget har hittills förbrukats till 29 procent men flera granskningar är beställda
och pågående. Hittills i år har en granskning av kommunens bygglovsprocess
och IT-granskning slutförts. Påbörjade
granskningar görs av budgetprocessen,
fastighetsunderhåll, meningsfull vardag,
missbrukarvård, kommunens lönehantering, projektredovisning och intäktsredovisning. Kommunens revisorer är utsedda
av fullmäktige med uppdrag att granska
de verksamheter, som styrelse, nämnder
och bolag bedriver. Granskningen sker
utifrån väsentlighet och risk med stöd av
Kommunallagen, god revisionssed och
kommunens revisionsreglemente.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppgår till 4,6 mnkr till och med
augusti och innebär ett överskott på 1,0
mnkr mot budget. Prognosen för helåret
2016 är lika med budget.
Övriga kostnader uppgår till 10,6 mnkr
vilket ger en avvikelse mot budget på
plus 0,9 mnkr till och med augusti. Den
största avvikelsen finns inom trafikverksamheten där kostnader för kollektivtrafik med mera till KLT och Landstinget i
Kalmar län inte fakturerats ännu i år. För
helåret 2016 är prognosen ett underskott
på 2,0 mnkr.
Med anledning av flera vakanser och
stor belastning på grund av ökade ärendemängder har verksamheterna varit ansträngda under första delen av året. Trots
detta har mål och uppdrag i stort sett
kun-nat uppfyllas, handläggningstiderna
har kortats och servicegarantier har uppnåtts. Förhoppningen är att rekryteringsproblematiken kommer att minska och
att verksamheterna därmed kommer att
vara fullt bemannade till årets slut, inte
minst för att klara de höjda målen avseende bostadsplanering un-der perioden
2016-2019.

Totalt för samhällsbyggnadskontoret är
prognosen för helåret 2016 ett överskott
på 7,5 mnkr.
Servicenämnden
Delårsuppföljningen för serviceförvaltningens driftsbudget visar på ett resultat
på +15,1 mnkr för perioden, vilket innebär 60,5 procent av helårsbudget (linjär
riktpunkt 66,7 procent). Vid föregående
delårsuppföljning redovisades +19,7
mnkr (56,4 procent).
Intäkterna ligger totalt sett i nivå med
riktpunkten för perioden. Debitering för
nybyggnation av förskolor kommer först
påbörjas senare i år då byggnationerna är
klara. Det ger lägre intäkter än riktpunkten anger, men glappet förväntas tas igen
under årets sista månader. Upplärning
samt fördröjning av tillsättandet av tjänster har också inneburit lägre intäkter på
grund av lägre antal debiterbara timmar.
Detta vägs upp av högre intäkter än budgeterat för bland annat leasingbilar och
lokalvårdstjänster.
Periodens personalkostnader uppgår till
64,8 procent av helårsbudget, vilket innebär långt under den linjära riktpunkten,

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter redovisar ett överskott till och med
augusti på 9,4 mnkr mot budget vilket
innebär en positiv budgetavvikelse på
16,0 procent.
Med anledning av den stora ärendemängd som samhällsbyggnadskontoret
har hanterat under första delen av året
ligger intäktsdebiteringen högre än budgeterat, framförallt inom bygglovs- och
stats-ingenjörsenheterna. Det ger totalt
ett överskott på 2,8 mnkr mot budget,
vilket också är prognosen för helåret
2016.
Personalkostnaderna till och med augusti
uppgår till 37,4 mnkr och ger ett stort
överskott mot budget, plus 4,8 mnkr.
Överskottet beror på ett flertal vakanser
samt föräldraledigheter under första delen av året. Prognosen för helåret 2016
är ett överskott för personalkostnader på
6,7 mnkr.
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samt även under föregående delårssiffra
(66,6 procent). Detta beror till stor del
på vakanta tjänster. Övriga kostnader ligger också under riktpunkten, men i linje
med föregående delårs utfall. Flera av
serviceförvaltningens verksamheter har
stora kostnader i slutet av året, till exempel uppvärmning och snöröjning, vilket
gör att en linjär riktpunkt inte alltid är
rättvisande.
Kostverksamheten inom skola har under året startat projekt för att långsiktigt
komma tillrätta med ekonomin genom
att se över organisation och bemanning
på de 82 köken runt om i Kalmar kommun. Verksamheten har också identifierat kostnadsdrivande råvaror och funnit
sätt att ute-sluta/ersätta dem utan att
försämra näringsinnehållet, exempelvis
via anpassning av ett flertal råvaror efter
säsong.
Delårsuppföljningen och prognosen efter årets åtta första månader visar på ett
resultat i nivå med budget för helåret för
serviceförvaltningen. Kostverksamheten
inom skola visar ett underskott beroende på ett ökat antal leveranspunkter
samt ökade kvalitetskrav, men detta vägs
upp av övriga verksamheters förväntade
överskott. Prognosen bygger på att inget
oförutsett inträffar och att väderförhållandena under resterande del av året inte
är alltför extrema.
Kultur- och fritidsnämnden
Totalt beräknas ett utfall på helår som är
cirka 0,3 mnkr bättre än budget. Störst
avvikelse mot budget återfinns på lönekostnaderna, som beror på den omorganisation som genomförts för att nå
nämndens politiska visioner.
Omorganisationen har frigjort personella
resurser som inneburit att nya tjänster
har inrättats där fokus varit utveckling.
Tillsättningsprocesserna har tagit längre
tid än beräknat, vilket genererat lägre lönekostnader i hela förvaltningen och en
positiv budgetavvikelse. Detta utrymme
har använts för att åtgärda anläggningar
som finns specificerade i det av nämnden
tagna dokumentet Mållinjen. Omorganisationen har också medfört en organisation som nu är både ändamålsenlig och
kostnadseffektiv.
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Investeringarna förväntas på helåret
2016 ha ett utfall som är 0,5 mnkr lägre
än budget. Totalt sett bedöms en god
budgetföljsamhet under 2016.
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens driftsbudget ger för perioden ett överskott på 11,4
mnkr. Intäkterna blev under perioden
22,8 mnkr högre än budgeterat. Cirka
hälften avser överflyttning av statsbidrag
för mindre barngrupper och lågstadiesatsning från föregående år. Resterande del
består av ökade statsbidrag, försäljning av
skolplatser till andra kommuner, intäkter
från Linnéuniversitetet för verk-samhetsförlagd utbildning för lärarstudenter, interna debiteringar för försäljning av tjänster och er-sättning för kostnader som delas
med annan förvaltning.
Personalkostnader var under perioden
17,5 mnkr högre än budgeterat. Då förskola och skola är inne i ett växande barnoch elevantal utökas även personalstyrkan,
främst i förskola och skola men även fritidshem. Statsbidragen gör att fler pedagoger kan anställas vilket även medför ökade
kostnader. Intäkter för fler barn och elever
ger för perioden ett plus på 7,5 mnkr baserat på att budgetramen ska utökas enligt
helårsprognosen.
Övriga kostnader ger ett underskott mot
periodens budget på 1,4 mnkr. Det finns
ett överskott på 2,8 mnkr på de utbetalningar som Kalmar kommun gör till de
fristående skolorna. Det beror på att utbetalningarna blev lägre då friskolorna
har haft färre elever än planerat. Kostnader som översteg budget var bland annat
förbrukningsinventarier och material som
beror på om- och nybyggnationer samt
hyra och lokalvård på några nya förskoleavdelningar. De kostnaderna ger ett sammanlagt underskott på -5,2 mnkr för perioden. Elkostnaderna når inte upp till de
planerade under perioden, vilket medför
ett överskott på 1 mnkr.
Under hösten kommer kostnaderna att
öka, främst personalkostnaderna inom
skolan, då man kom-mer att anställa mer
personal som en följd av statsbidragen. Det
har gjorts under våren också men i mindre
skala eftersom man vill ha skolverkets beslut på att rekvisitionen som är inlämnad
är godkänd.

Helårsprognosen pekar på ett överskott på
6,3 mnkr. Grundskoleverksamheten förväntas ge överskott och förskoleverksamheten förväntas ge underskott. Skolorna
gynnas ekonomiskt av statsbidrag som till
exempel lågstadiesatsningen och fokustid/
läxhjälp samt bidrag från Migrationsverket. Ökade intäkter medför inte alltid
direkt ökade kostnader i samma storlek
eftersom det finns en viss fördröj-ning,
exempelvis när ny personal ska anställas eller vissa omorganisationer krävs. Det kan
också fin-nas svårigheter att hitta behörig
personal. Inom förskolan finns inte samma ekonomiska gynnsamhet när det gäller
statsbidragen just nu.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett underskott
på 2,7 mnkr i delårsbokslutet. Detta
beror bland annat på utökning av verksamheter, som till exempel start av nya
boenden för ensamkommande flyktingbarn, men även volymökning inom området funktionsnedsättning. För området
funktionsnedsättning har kostnaderna
varit högre det första halvåret, men väntas plana ut under hösten.
Helårsprognosen för socialnämnden pekar mot ett resultat i nivå med budget.
En avgörande faktor är i vilken utsträckning Migrationsverket ersätter kostnader
för mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn.
Personalkostnaderna, exklusive uppdragstagare, uppgår till 371,8 mnkr de
första åtta månaderna, vilket är en ökning
med drygt 30 mnkr jämfört med motsvarande period förra året. Mot budget visar
personalkostnaderna ett underskott för
perioden. För att kunna rekrytera myndighetshandläggare har en extra lönesatsning skett för den här gruppen i årets
lönerevision vilket är största orsaken till
differensen. Antalet årsarbetare har mellan åren ökat med dryg 100, vilket beror
på utökning av verksamheten inom ensamkommande flyktingbarn, men även
på volymutökning inom området för
funktionsnedsättning. Dessutom har
HSL-verksamhet som tidigare var organiserad inom omsorgsförvaltningen flyttats över till socialförvaltningen. Kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal
har ökat med 2,5 mnkr i år jämfört med
förra året. Anledningen är svårigheterna
att rekrytera myndighetshandläggare.

Kostnaderna för externt köpta tjänster,
framför allt i form av konsulentstödda
familjehemsplatser samt externa placeringar på HVB-hem, har ökat med 49,1
mnkr i år jämfört med samma period förra året. Anledningen är det ökade antalet
mottagna ensamkommande flyktingbarn. Kostnader för övriga placeringar
har minskat något. Lokalkostnader har
stigit med 5,2 mnkr vilket beror de volymökningar som skett inom Socialförvaltningens verksamheter.
På intäktssidan är den största förändringen, jämfört med motsvarande period förra året, att intäkterna inom verksamheten
ensamkommande flyktingbarn har ökat
med 83,5 mnkr. Anledningen är det stora
mottagandet som började under hösten
2015. Fortfarande ligger Migrationsverket efter med ersättningsutbetalningarna
till kommunerna vilket för Kalmar kommuns del innebär en fordran just nu på
drygt 40 mnkr.
Socialnämndens åtgärd för att balansera
budgeten 2016 och klara årets sparbeting
är att lägga ut Kalmar kommuns egen
personliga assistansverksamhet på privat
entreprenaddrift. Eftersom omläggningen försenats kommer ingen ekonomisk
effekt att uppnås förrän tidigast hösten
2017. I år väntas dock ett överskott gentemot budget, för ersättningar från Migrationsverket, bidra till att klara sparbetinget. Vissa vakanser inom stödfunktionerna
har inte ersatts under året vilket medfört
minskade kostnader. Åtgärdsplanen som
upprättats, efter 2015 års redovisning av
Kostnad per brukare, väntas ge ekonomiska effekter under 2016 och framåt.
Bland annat ska ytterligare satsningar
göras på sysselsättningsåtgärder för personer som uppbär ekonomiskt bistånd på
grund av arbetslöshet.
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden redovisar, trots sparkrav på 11 mnkr, ett stabilt budgetläge
efter åtta månader.
Eftersom stora delar av kostnaderna för
semestern finns med, redovisas ett litet
underskott efter augusti. Årsprognosen,
inklusive en satsning på boendeenheterna
i höst, är dock budget i balans. Under
året har inriktningen varit att få en budget i balans och att bygga en grund för det

framtida kvalitetsarbetet inom vård och
omsorgen. Under året har planeringen
för nya vård- och omsorgsboenden fortsatt vilket skall möjliggöra valmöjligheten
av vård- och omsorg i ordinärt boende.

hålla budget. Verksamhetsuppföljningar
där även ekonom och HR-specialist från
Södermöre kommundel är med kommer
att genomföras kontinuerligt under hösten.

Intäkterna redovisar ett utfall som är
något högre än budget. Personalkostnaderna uppgick till 349 mnkr vilket är en
minskning med 12 mnkr jämfört med
2015. Besparingar har genomförts inom
administrationen, vilket på helåret innebär en minskad kostnad på cirka 1 mnkr.
Arbetet med uppföljning på alla enheter har genomförts under våren och har
bidragit till att fler enheter har uppnått
budgetbalans på månadsbasis. Fler enheter håller nu budget jämfört med 2015.
Förvaltningen är i ett fortsatt expansivt
skede med mycket om- och tillbyggnader
samt nybyggnation inom boendeverksamheten. Detta kan medföra dubbla
kostnader för både lokaler och personal
samtidigt som intäkterna tillfälligt kan
hamna på en lägre nivå.

Då utfallet efter augusti ligger inom budget beräknar Södermöre kommundelsnämnd ett nollresultat gentemot budget
på helåret.

Södermöre kommundelsnämnd
Totalt har Södermöre kommundelsnämnd en förbrukning på 65,4 procent
efter augusti 2016, vilket är under riktvärdet för perioden. Efter samma period
2015 låg förbrukningen på 67,0 procent.

Skatteintäkter och kommunal utjämning
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och
Landsting (cirkulär 15:23) beräknas skatteintäkterna, de generella statsbidragen
och kommunal utjämning bli 13,1 mnkr
lägre än budgeterat.
Finansnetto
Finansnettot beräknas generera ett överskott med 13,5 mnkr jämfört mot budget. Det är lägre räntekostnader som
bidrar till detta, dels genom en lägre
räntenivå än budgeterat men också senareläggning av upptagande av nya lån.

Södermöre kommundelsnämnd beslutade i februari att ge omsorgsförvaltningen i
Kalmar kommun fullt mandat och ansvar
för verksamhetsområdena äldreomsorg
och kommunala hälso- och sjukvår-den,
inom kommundelsnämndens geografiska
ansvarsområde till och med 1 mars 2017.
För verksamheterna förskola, grundskola
och fritidshem fortskrider genomförandet av verksamhetsuppdrag och utbildningspolitiskt program. Antalet barn
med rätt till särskilt stöd i enlighet med
skol-lagen är fortsatt högt. Behoven överstiger de tilläggsbelopp som finns avsatta
inom budgetramen.
På omsorgsförvaltningen genomförs löpande verksamhetsuppföljningar med
alla enhetschefer. En verksamhetsuppföljning innebär ett möte med förvaltningschef eller dennes företrädare, eko-nom/
bemanningsexpert samt HR-specialist.
Syftet med dessa möten är att enheterna
ska minska eventuella underskott och
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Utfall aug

Budget

Prognos

2016

2016

2016

23 282,4

98 282,0

80 145,0

6 625,3

18 690,0

20 361,0

670,7

3 700,0

970,0

4 040,8

3 000,0

5 700,0

0,0

0,0

3 060,2

4 000,0

4 000,0

43,8

2 810,0

2 310,0

3 649,7

10 887,0

10 605,0

343,9

1 305,0

2 323,0

2 206,7

4 250,0

4 250,0

43 754,1

63 195,0

64 311,0

- Inventarier

2 620,6

3 800,0

3 800,0

- Skollokaler

39 961,3

94 422,0

81 657,0

5 288,6

7 749,0

6 559,0

4 283,6

12 985,0

7 485,0

140,4

0,0

200,0

Fastighetsförvaltning Övr

63 005,3

91 797,0

104 692,8

Gemensamma Serviceverksamheter

18 934,6

35 284,0

38 184,0

- Markförsörjning

8 507,9

3 000,0

9 000,0

- Arbetsområden Och Lokaler

5 691,4

12 950,0

9 950,0

15 279,5

40 550,0

37 550,0

251 390,8

512 656,0

494 052,8

-4 819,0

0,0

-5 000,0

246 571,8

512 656,0

489 052,8

tkr
Gator, Vägar O Parkering
Parker
Miljöåtgärder
Räddningstjänst
Insatskapital Kommuninvest
Hamnverksamhet
Kultur- Och Fritidsverksamhet:
- Inventarier Kulturverksamhet
- Idrotts- Och Fritidsanläggningar
- Fritidslokaler
Förskola:
- Inventarier
-Förskolelokaler
Grundskola:

Gymnasieskola Lokaler
Omsorg:
- Inventarier
- Omsorgslokaler

Exploateringsverksamheten:

- Bostadsverksamhet
Summa Investeringar

Försäljning Anläggningstillgångar

Summa Nettoinvesteringar

Kommunens investeringar uppgår per
augusti till 251,4 mnkr av budgeterade
512,7 mnkr. Detta motsvarar en förbrukning på 49,0 procent. Utfallet i augusti
föregående år var 160,0 mnkr vilket motsvarade en förbrukning på 29,2 procent
av budgeten. Prognosen för innevarande
år är att 96,4 procent av budgeten kom-
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mer att förbrukas det vill säga 494,1
mnkr. Försäljning har skett av en fastighet
i Smedby och ett antal fordon vilket genererar intäkter på ca 5,0 mnkr.
De största investeringsprojekten utfallsmässigt hittills i år är nya brandstationen
(56,2 mkr), förskola Lindö (24,3 mkr),

Energitjänsteprojektet (22,2 mkr), Lindsdalsskolan etapp två (17,4 mkr) och förskola Hagby (15,0 mkr).
Lindsdalskolans andra etapp är nu avslutad och stod klar i juli då också förskolan
på Lindö stod klar. I oktober beräknas
förskolan i Hagby vara inflyttningsklar.
Bygget med den nya brandstationen är i
full gång för att det hela ska vara klart i februari 2017, i enlighet med beräkningen.
Vatten- och avloppsledningar in till stadshuset och Nelsonska huset har förbättrats
under våren. Expansionen av nya bostäder och fler kommunmedborgare ger ökat
behov av lokaler för skola och förskola.
Arbete pågår parallellt i olika spår för att
tillgodose behoven. Både nybyggnation
och ombyggnation av befintliga lokaler
är aktuellt, men även upphandling av
hyresavtal i nya bostadsområden. Arbete
har inletts för att riva och bygga upp en
ny Djurängsskola. Solceller har under året
installerats i fyra byggnader och totalt har
nu kommunen nio anläggningar.
Arbetet med att utveckla Norra staden pågår genom byggnation av nya gator och
infrastruktur i Snurrom, Norra Vimpeltorpet och Fjölebro. I samband med byggnationen av den nya brandstationen pågår
också arbetet med infrastrukturen vad
gäller bland annat utryckningsvägar för
brandkåren. Inne på Kvarnholmen pågår
byggnation av Fiskaregatans sista del och
nya cykelvägar byggs längs Lindölundsgatan, Esplanaden, Svensknabbevägen
samt mellan Rinkabyholm och Smedby.
Flera åtgärder pågår och har genomförts
i arbetet med tillgänglighet bland annat
handlar det om förbättringsåtgärder på
övergångsställen,
kantstenssänkningar,
överfarter och passager. Den nya Bergaparken med jämställdhetsfokus invigdes
1 juli. Byggandet av bryggan i Vita Sand
har nu påbörjats för att kunna invigas till
sommaren 2017.

Exploateringsredovisning
Exploateringsmark

Utfall

Bokslut

Utfall

aug-16

2015

aug-15

Kvarnholmen

11 736,4

28 404,6

19 367,3

Varvsholmen

10,5

0,01

916,4

Stensö

995,9

644,0

Sandås

0,0

tkr

Tegelviken
Malmen
Oxhagen
Djurängen
Tallhagen

Utfall

Bokslut

Utfall

tkr

aug-16

2015

aug-15

Ljungbyholm

3 204,7

2 871,5

2 888,0

Halltorp

255,9

240,9

99,7

818,3

Övrigt Landsbygd

-13,3

-5,2

0,0

43,8

451,5

Gamla Industriområdet

610,3

610,3

610,3

723,5

816,2

648,7

Hagbygärde/Svaneberg

74,6

0,0

0,0

6 944,1

5 948,3

5 789,3

642,4

642,4

739,4

442,2

97,4

97,4

2 922,2

2 922,2

2 922,2

4 162,1

3 991,1

3 957,8

0,0

100,0

0,0

428,3

326,8

Svensknabben

661,9

660,2

555,2

100,0

Berga/Bergagården

745,6

1 057,8

1 057,8

0,0

610,5

410,5

Berga

Exploateringsmark

Flygplatsområdet
Karlsro
Skälby Trafikplats

Norrliden

6 730,2

6 719,7

6 718,3

Fjölebro

Vimpeltorpet

3 453,1

3 208,2

3 101,8

Södra Vägen

904,0

904,0

904,0

267,2

780,4

960,4

Mosekrog

380,0

380,0

380,0

Läckeby

0,0

177,8

402,8

Smedby Arbetsområden

926,8

926,8

1 362,8

Smedby Bostadsområden

0,0

328,3

328,3

Kalmar Västra

12,7

12,7

12,7

864,1

864,1

969,1

Utan Objekt

-4,5

-6,5

-6,5

1 200,1

465,4

365,4

Total

48 852,7

64 745,2

57 355,7

Rockneby

Trekanten Bostadsområden
Rinkabyholm

Inom exploateringsverksamheten pågår
arbetet med projektet ”Etablering av det
stadsintegrerade Linnéuniversitetet” med
lokaliseringen för universitetet i Ölandshamnen. I direkt koppling till detta har
ett detaljplanearbete inletts för en hotelletablering vid stationsområdet. Andra
stora utvecklingsprojekt är Fredriksskans,
Södra staden (Rinkabyholm), Västra

Djurängen, Karlssons äng, Snurrom samt
Norra Kvarnholmen inklusive Brandvakten och Forellen.
Totalt arbetas det med genomförandet
av cirka 40 detaljplaner, bland annat i
Ljungbyholm, Fjölebro, Södra Vimpeltorpet samt vid Lindsdals och Norrlidens
centrum. I Fjölebro, Trekanten, norra

Ljungbyholm, Rockneby, Jakobsberg
(västra Smedby) och Snättebro (Läckeby)
pågår utbyggnation och försäljning av
villatomter. I Flygstaden, Fjölebro, Berga
industriområde, Svaneberg, Svensknabben och Mosekrog finns utbyggda områden samt pågående byggnationer där
tomtförsäljning för verksamhetsändamål
pågår.
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Förbundens och bolagens utfall och prognos
Årets resultat (ej hänsyn tagen till ägd andel)

Prognos

Utfall

Utfall

Bokslut

2016

aug-16

aug-15

2015

6,7

21,7

17,7

5,1

-18,0

0,2

4,0

0,1

Kalmar Kommunbolag AB

26,0

27,5

70,6

84,8

Kalmarhem AB

19,5

25,3

13,9

6,5

Kalmar Vatten AB

12,0

8,8

9,0

0,7

KIFAB i Kalmar AB

23,9

17,1

17,1

4,0

Kalmar Hamn AB

2,7

1,9

2,4

0,0

Kalmar Öland Airport AB

0,3

1,5

0,6

0,0

Destination Kalmar AB

-0,1

-0,8

0,2

0,6

Kalmar Science Park AB

0,0

2,9

0,5

0,1

83,5

53,2

63,1

56,2

Mnkr
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kalmarsundsregionens Renhållare

Kalmar Energi Holding AB, koncern
* Prognos och utfall per augusti redovisas som resultat före bokslutsdispositioner och skatt medan bokslut 2015 redovisar årets resultat efter
bokslutsdispositioner och skatt.

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Prognosen för Kalmarsunds gymnasieförbund resultat för 2016 uppgår till 6,7
mnkr. Inom skolområdena finns budgetavvikelser och enheternas samlade resultat visar ett underskott på 3,2 mnkr. Resultatet är en stor förbättring från samma
tidpunkt förra året då enheterna räknade
med ett helårsresultat på minus 21 mnkr.
Resultatet inklusive både skolenheter,
interkommunala ersättningar, gemensam
verksamhet, finanser samt förbundskontor innebär att Kalmar gymnasieförbund
även detta år har klarat av att inhämta
det besparingsbeting (minskning av 1619 åringar) som belastade verksamheten i
början av året med ca 16 mnkr. Det positiva resultatet innehåller en återföring av
outnyttjade medel avseende pensionsrätter. I bokslut 2014 gjordes en avsättning
för detta ändamål men åtgärderna har
inte blivit genomförda. Detta innebär att
medel återförs till resultatet (5,9 mnkr
inklusive löneskatt).
Till resultatet bidrar även det positiva
utfallet gällande interkommunala ersättningar om 5,8 mnkr. Elever från andra
kommuner som går i Kalmarsunds gymnasieförbunds skolor väntas uppgå till
602 elever (601 år 2015). Elever som
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går till annan huvudman från förbundets
medlemskommuner väntas uppgå till
656 stycken (671 år 2015).
Den senaste tidens flyktingvåg påverkar Kalmarsunds gymnasieförbund på
många fronter där den stora utmaningen
framförallt handlar om finansieringen på
grund av det ökade elevantalet. Förbundet har fått ökade kostnader inom bland
annat lokaler, personalkostnader, administration och elevhälsa. Utveckling av
antalet elever inom språkintroduktionen
är svår att förutsäga. I helårsprognosen
förutsätts att Migrationsverket täcker de
uppkomna kostnaderna. I nuläget omfattar språkintroduktionen en förväntad
elevvolym motsvarande 40 mnkr under
hela 2016. Av dessa har förbundet finansierat 23 mnkr i budget 2016. Överskjutande del (18 mnkr) förväntas att finansieras av intäkter från Migrationsverket.
Kalmarsundsregionens Renhållare
KSRR redovisar ett överskott på 0,2
mnkr för perioden jämfört med förra
årets 4,0 mnkr. Viktigaste avvikelserna
mot budget är lägre intäkter för containeruthyrning, högre behandlingsintäkter, lägre kostnader för förbränning och
projektering flytt Tegelviken. Avvikelserna beror på ändrad inriktning av verksamheten, åtgärder med anledning av att

den optiska sopsorteringen inte fungerar
tillfredsställande och förprojekteringar
som kostnadsförs direkt. Intäktsbortfall
på grund av ändrad inriktning av verksamheten kompenseras av motsvarande
kostnadsminskningar.
Årsprognosen, -18 mnkr, beror i sin helhet på en nedskrivning av den optiska
sopsorteringsanläggningen innan årsskiftet. Verksamhetsresultatet i övrigt beräknas till 0 mnkr. Exakt nedskrivningsbelopp fastställs under hösten när rivningen
är klar. Den juridiska processen mot leverantören av den optiska sopsorteringen
fortgår. Inga reserveringar är gjorda med
anledning av denna.
Som en följd av intrimningsproblemen
av avfallsbehandlingsanläggningen i
Moskogen kommer den optiska sopsorteringen att byggas om. Ombyggnad
och intrimning beräknas vara klar under
2017. Matavfallsinsamlingen påverkar
insamlingsarbetet och inte minst informationsarbetet i Moskogen. Arbetet
med att utveckla Moskogen kommer att
intensifieras genom starten av behandlingsanläggningen och deponin för farligt avfall.
Beslut kring lokalisering av Återvinningscentralen (ÅVC) och huvudkontor

i Kalmar kommer att fattas under 2016.
Arbetet med att få fler medlemskommuner i KSRR eller samarbetsavtal kommer
att fortsätta. Det gäller i första hand geografiskt närliggande kommuner.

Sommaren 2016 har varit Linnéuniversitetets tredje och bästa år med Summer
Academy. Totalt har cirka 100 studenter
ifrån hela världen bott i Kalmarhems lägenheter under fem sommarveckor.

Kalmar Kommunbolag AB
Rörelseresultatet efter tertial två uppgår
till 0,3 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre
än budget. Avvikelsen mot budget beror
på högre intäkter och överlag lägre kostnader. Resultatet från de finansiella posterna är 27,3 mnkr att jämföras med de
budgeterade 28,8 mnkr, avvikelsen beror
på lägre utdelning från Kalmar Energi
Holding AB och lägre räntekostnader.
Den genomsnittliga räntan för lånen under perioden är 1,96 procent och det är
26 punkter lägre än budgeterat.

Kalmarhem redovisar ett resultat efter finansnetto på 19,5 mnkr. Prognosen för
helåret är ett resultat på 25 mnkr. Resultatet är bättre än budget vilket bland
annat beror på lägre vakanser, högre hyresintäkter gällande Summer Academy,
debiterade kostnader för varmvatten,
med mera. Inledningen på året var även
varmare än ett normalår vilket har gett
lägre kostnader för värme och snöröjning. Även bolagets räntekostnader är betydligt lägre. Finansportföljen har under
året förändrats i och med att ett flertal
lån och swappar har löpt ut varmed nya
lån har tecknats till en lägre räntesats.
Kalmarhem har inte heller nyupplånat i
den takt som budgeterats med anledning
av att ett par planerade nyproduktioner
ännu inte kommit till byggstart.

Under perioden har utredningar slutförts gällande en ny idrottsarena, KIFAB
Arena, i före detta Bränslehuset. Det har
även utretts förutsättningar för vidareutveckling i Kalmar hamn och renovering/
ombyggnad av Byteaterns lokaler.
Sedan uppföljningen efter tertial ett, har
en beskrivning tagits fram av koncernstyrning med årshjul för Kalmar Kommunbolag och de majoritetsägda dotterbolagen. Även en samlad anvisning för
planerings- och uppföljningsprocessen
har tagits fram för kommunbolagskoncernen. Syftet har varit att beskriva och
tydliggöra styrmodellen inom bolagskoncernen. Det har också varit viktigt
att skapa en enhetlighet i alla anvisningar
och förenkla så långt det är möjligt.
Bolagets trend med förbättrad soliditet
förväntas fortsätta öka från 76,3 procent
till 82,7 procent. Ökningen är en direkt
effekt av att lånen minskade med 135
mnkr förra året och att ett lån amorterats
med 12,5 mnkr i år.
Kalmarhem AB
Kalmarhem står inför stora investeringar
i och med målet gällande nyproduktion.
Ett flertal planerade nyproduktioner med
beräknad byggstart under 2016 har haft
försenade detaljplaner vilket har lett till
att nyproduktionen inte sker i den takt
som budgeterats. Prognosen är emellertid att det totala målet för perioden
2014-2018 på sammanlagt 375 lägenheter kommer att nås.

Bolagets resultatutveckling är positiv
vilket stärker den finansiella ställningen
inför framtida nyproduktioner. En hög
investeringstakt ställer krav på resultat
och kassaflöde för att bolaget ska uppnå
sina finansiella mål.
Kalmar Vatten AB
Det prognostiserade resultatet för 2016
beräknas till 12,0 (16,6) mnkr, vilket
kan jämföras med det budgeterade resultatet 4,5 mnkr. Resultatet för perioden
uppgår till 8,8 (9,0) mnkr. Intäkterna är
högre än budgeterat beroende på ökade
anslutningsintäkter, försäljning av vatten
till Mörbylånga kommun samt konsultuppdrag och försäkringsersättning för
råvattenledningsavbrottet vid Törneby
2010. Kostnadsökningen beror bland
annat på ett fler antal anställda samt ökat
underhåll på ledningsnätet. Finansnettot
är bättre än budgeterat beroende på den
låga räntan.
Nederbörden i denna del av länet har
varit mycket knapp sedan i höstas och
grundvattennivåerna är låga. Mörbylånga kommun har ett akut behov av
mer vatten och har efterfrågat hjälp från
Kalmar kommun. Sedan februari månad pågår vattenleveranser från Kalmar
till Öland och transporterna har pågått

dygnet runt. I mars tog landshövdingen
och kommunalråden i Kalmar, Mörbylånga och Borgholm ett beslut att bygga
en överföringsledning för dricksvatten
mellan Revsudden och Stora Rör. Överföringsledningen blev klar i slutet av juni
och byggandet och finansieringen stod
Borgholms Energi AB för. För att säkerställa uttagskapaciteten i de kommunala
vattentäkterna beslutade Kalmar Vatten
att införa bevattningsförbud under perioden 12 maj till 31 augusti 2016.
Befolkningen ökar i Kalmar och det
finns stora behov av fler bostäder i kommunen. Kalmar kommun har tagit fram
flera nya bostadsområden på kort tid.
Dessa områden ska försörjas med vatten
och avlopp vilket föranlett att bolaget
har omprioriterat i tidplanerna för planerade VA-arbeten för att klara av försörjningen. Vissa VA-ledningsarbeten har
senarelagts, bland annat reinvesteringar i
ledningsnätet.
I samband med ett omkopplingsarbete
på råvattenledningen i norra Vassmolösa
uppstod manganutfällning i vattenledningsnätet. Vattnet var kraftigt missfärgat
av mangan och Kalmar Vatten genomförde en omfattande informationsinsats
för att upplysa Kalmar kommuns invånare om missfärgningen.
Styrelsen har anslagit 3 mnkr för en
ombyggnad av pumpstationen i Kölbygärde. Pumpstationen ligger i före detta
avloppsreningsverket i Ljungbyholm och
hanterar avloppsvatten från hela södra
kommundelen. Pumpstationen är gammal och vid problem får bräddning ske
manuellt.
Reningsverket på Tegelviken är föråldrat.
Kalmar kommunfullmäktige har tagit ett
inriktningsbeslut för Kalmarsundsverket
i mars och har gett Kalmar Vatten i uppdrag att genomföra planeringsfasen för
projektet. Inriktningsbeslutet innebär
en övergång från förstudiefas till planeringsfas. Planeringsfasen avser en ny vattenreningsdel samt ny- eller ombyggnad
av slamhanteringen. Den totala investeringskostnaden för det nya Kalmarsundsverket inklusive slambehandlingsdelen bedöms ligga i intervallet 850 – 1
100 mnkr.
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KIFAB i Kalmar AB
Resultatet före dispositioner och skatter
för perioden uppgår till 17,1 mnkr vilket är ca 5 mnkr högre än budget. Detta
främst beroende på ett starkt resultat från
HB Telemarken. Intäkterna ligger något
bättre än budget samtidigt som bolaget
aktiverat delar av pågående och avslutade
projekt varför avskrivningarna är högre
än budget. Årets två första tertial belastas
med en del specifika underhållskostnader
för ombyggnads- och renoveringsprojektet i Mjölnaren 4. Intäkterna kommer
succesivt att öka under resterande del av
året då även tågservicedepån kommer att
tas i bruk. Prognostiserat resultat uppgår
till 23,9 mnkr.
Under våren har den stora ombyggnaden av Mjölnaren 4 (Riskvarnen) färdigställts för Länsstyrelsens inflyttning i
början på maj. Ombyggnaden omfattar
nästan 5000 m2 och hyresvärdet uppgår
till nästan 6,5 mnkr/år. Investeringsprojektet Tågservicedepån löper vidare
enligt plan och besiktning planeras till
september. Trafikverkets projekt att spåransluta verkstaden har försenats, men
beräknas vara klar till dess att tågservicedepån skall tas i drift. Byggnation av
en industri-/lagerbyggnad om 3800 m2
startades vid semestern och skall vara färdig första kvartalet 2017. De lokaler som
Linnéuniversitetet kommer att lämna på
Telemarken kommer att byggas om till
en ny kommunal grundskola. Det efter
en kommungemensam utredning som
resulterade i ett fullmäktigebeslut. Beslut har också tagits om en första etapp
avseende omställning av lagerbyggnaden
Släggan 3 för idrottsändamål. Projektet
går under namnet KIFAB Arena och ska
bland annat innehålla en innebandyarena.
Kalmar Hamn AB
Periodens resultat uppgår till 1,9 mnkr
vilket är 0,7 mnkr högre än budgeterat.
Resultat 2016 väntas vara i linje med
budget och något bättre än 2015. Kostnaderna är lägre än budgeterat men det
är även volymerna, framförallt på grund
av strukturförändringar inom sågverksbranschen. En hamn är volymberoende
och har till stor del fasta kostnader som
ökar något när volymerna ändras. Nedläggning av Torsås Hamn i Bergkvara
förväntas påverka bolagets utveckling
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positivt med ökade volymer under senhösten.
Planarbete pågår för att möjliggöra en
långsiktig expansion av hamnen. Detta
möjliggör byggnation av ny verkstad och
långsiktig utveckling av Oljefabriken 3
(Byteatern). Skapande av nya upplagsytor genom ansökan hos mark och miljödomstolen är också under beredning.
Utfyllnadsytan är en plats för miljömässig hantering av muddringsmassor och
möjliggör en långsiktigt positiv farledsutveckling. Säkerhetskraven ifrån både
internt och externt håll har skärpts. Med
anledning av detta så har hamnen installerat ett utrymningslarm som är ihopkopplat med både Kalmar Hamn AB
samt de farliga verksamheter som finns
på Tjärhovet.
I samband med universitetsbyggets start
så samverkar Kalmar Hamn AB med
SKANSKA för att möjliggöra byggets genomförande. Därutöver kommer kopplingarna att bli starkare mellan Kalmar
Hamn AB och Linnéuniversitetet, exempelvis genom samverkan inom sjösäkerhet med invigning av Kalmar Rescue
Center.
Kalmar Öland Airport AB
Periodens resultat uppgår till 1,5 mnkr
vilket är 0,9 mnkr bättre än budgeterat.
Prognosen för helåret är ett resultat på
0,3 mnkr vilket är i nivå med budget.
Trafikutvecklingen fortsätter och totalt
är passagerarökningen cirka 8 procent
jämfört med föregående år. Det är i första
hand inrikestrafiken till Stockholm som

ökar medan utrikestrafiken gått ner då
trafiken till Berlin är nedlagd. Charterutbudet är brett och årets destinationer är
Gran Canaria under vintern och Cypern,
Kreta, Kroatien, Mallorca, Rhodos, Sardinien och Sicilien under sommarhalvåret. Totalt är trafikintäkterna 0,7 mnkr
bättre än budget tack vare ökade intäkter
för säkerhetskontroll, extra öppethållning och passageraravgifter inrikes.
Övriga intäkter är 1,4 mnkr sämre än
budget bland annat beroende på att
försäljningen av miljöbränsle ännu inte
kommit igång samt att intäkterna för
hyror, reklam och stationstjänst utrikes
är lägre. För att kompensera intäktsbortfallet har en del av fastighetsunderhållet
skjutits upp och tillsammans med utebliven kostnad för miljöbränsle ger detta
lägre driftkostnader med 1,0 mnkr. Även
personalkostnaderna är lägre än budget
beroende på tjänstledighet och föräldraledighet som inte ersatts fullt ut vilket ger
ett överskott på 0,5 mnkr.
Notifieringsprocessen gällande flygplatsens SGEI-uppdrag fortlöper. EU-kommissionen har begärt in ytterligare kompletteringar och besked väntas i oktober
2016. Ett nytt EU-regelverk för drift av
flygplatser införs under 2017. Flygplatsen har inlett arbetet med att anpassa alla
rutiner och instruktioner för att anpassa
mot nämnda regelverk.
Destination Kalmar AB
Destination Kalmar visar ett resultat på
-0,1 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än
budget. Avvikelsen beror i huvudsak på

att slottet har haft fler entrébetalande
besökare än vad som budgeterats, men
även husbilsparkeringen ökar jämfört
med budget. Kostnader för våra evenemang har ännu inte slutredovisats och
det är därför svårt att lämna en fullständig prognos. Prognosen för årets resultat
2016 bedöms bli -0,8 mnkr vilket är 0,2
mnkr bättre än budgeterat.
För andra året i rad har Kalmar röstats
fram som Årets sommarstad på reseguiden.se. Utmärkelsen har gett stor uppmärksamhet, skapat stolthet bland kommuninvånarna och har också kunnat
användas i sommarens marknadsföring.
Ett samarbete kring marknadsföring
har inletts med Ölands turistorganisation och det första gemensamma utskick
som gjordes resulterade genast i konkreta
bokningar.
Än så länge har bara preliminära siffror
redovisats, men det ser ut att ha varit en
bra sommar för besöksnäringen. Perioden januari-juni visar på en preliminär
ökning av antalet kommersiella gästnätter med cirka 8 procent för kategorierna stugby, vandrarhem, hotell och
camping. Definitiva siffror för helåret
kommer först i april 2017. Antalet besök på webbplatsen kalmar.com har ökat
jämfört med samma period 2015, liksom
antalet följare i sociala medier. Den nya
Kalmarappen har också fått en bra start.
Besöken på turistbyrån/gästhamnskontoret har minskat något, men det har
skett en viss ökning på försäljningen.
Efterfrågan på husbilsplatser är större
än tillgången. Fram till och med augusti
hade denna del av verksamheten ökat
med 10 procent och det finns en stor utvecklingspotential. Det är därför av stor
vikt att hitta nya centrala platser där full
service kan erbjudas.
Kalmar Slott har fram till augusti haft
fler entrébetalande besökare än vid samma tidpunkt 2015. Årets säsongsutställningar, 10 ways with Swedish glass och
Emil!, har tagits emot väl och Barnens
Slott fortsätter att ha en god utveckling.
Kalmar börjar bli känt som en bra evenemangsstad och flera arrangörer hör av
sig och vill göra satsningar här. Några
av sommarens nya evenemang var Kalmar Beach Tour i beachvolley, Kalmar
Swimrun och musikfestivalen A Walk In

The Park. Dessutom var Kalmar värd för
två stora fotbollsmatcher, Sverige–Japan
och Kalmar FF–Irak. Den sistnämnda
matchen var också en satsning för att
främja Kalmar kommuns integrationsarbete.
Kalmar Science Park AB
Periodens resultat är 2,9 mnkr, vilket
motsvarar förväntningarna. Både personalkostnader och externa kostnader är
lägre än budgeterat samtidigt som intäkterna har ökat. Intäkterna i form av
till exempel medfinansiering löper i takt
med rekvisitionen till Tillväxtverket. På
ett helårsperspektiv är detta i nivå med
budget. Personalkostnader är lägre än
förväntat på grund av vakanta tjänster
och föräldraledigheter. I övrigt ligger
rekvisitioner till Tillväxtverket för projektet Regional Inkubation Kalmar Län
(RINK) i fas. Prognosen för helåret för
Kalmar Science Park är ett resultat i nivå
med budget.
Det beviljade EU-projektet RINK har
gått in på första året av tre. Syftet med
projektet är att testa en regional inkubatorfunktion via Kalmar Science Parks
Inkubator ute i länet för att stimulera
uppkomsten av kunskapsintensiva tillväxtbolag. Detta mot att deltagande
kommuner tar uppkomna kostnader för
dessa bolag i respektive hemkommun.
Projektet är mycket framgångsrikt och
prognosen är att uppsatta måltal kommer att nås före utsatt tid och säkerligen
också överskridas. Via projektet öppnas
en ny arena för möten upp och samarbeten mellan inkubatorbolag från olika
kommuner som tidigare inte har funnits.
Det ger en positiv effekt på lokalt samt
regionalt näringsliv och omkringliggande
arbetsmarknadsregion.
Att Kalmar Science Park allteftersom har
höjt intagningsnivån till Inkubatorverksamheten och kan än mer målmedvetet
satsa på de antagna bolagen, resulterar
nu i betydande framgångar för flera av
bolagen. Hittills under året har sex bolag
i Inkubatorn tillsammans erhållit drygt 2
mnkr från Vinnova för vidareutveckling,
vilket ger positiva effekter på kringliggande näringsliv men som också sätter
en kvalitetsstämpel på såväl bolagen som
på Kalmar Science Park.

Kalmar Energi Holding AB, koncern
Periodens resultat uppgår till 53,2 mnkr
för koncernen vilket är i nivå med budget. Det finns periodiseringseffekter
kopplade till revisionen på Moskogen,
som innebär att kostnader på cirka 5
mnkr ännu inte är bokförda. Prognosen
för helåret uppgår till 83,5 mnkr och
innebär en sänkning av resultatet jämfört
med tidigare prognoser med hänvisning
till en engångspost som påverkar värmeverksamheten. Målsättningen för året är
dock att hantera denna sänkning i resultatet i så stor utsträckning som möjligt
via ett flertal åtgärder samt ökade anslutningar till följd av ett växande Kalmar.
Under våren har projekt Nöbble solpark
slutlevererats och från och med i sommar tas solenergin emot på elnätet och
kommer medlemmarna i föreningen till
nytta. Totalt beräknas anläggningen
tillföra en energimängd som motsvarar
uppvärmningen av 30 villor eller en årlig bränsleförbrukning för 200 elbilar.
Utöver detta har resan för att underlätta
vardagen för elbilsägare inletts under
sommaren och snabbladdstationer för
både Tesla och övriga bilmodeller finns
nu tillgängliga längs med E22an.
Det varma klimatet påverkar omsättning
och resultat i framför allt värmeverksamheten. Tillgängligheten i våra anläggningar är mycket hög vilket visar på god
teknisk tillgänglighet och få avbrott till
kund. Byggnationen i Kalmar gynnar
verksamheten och anslutningsnivån för
både fjärrvärme, elnät och fiber ligger
över målbilden.
Digitalisering och urbanisering är globala trender som påverkar verksamheten i form av ökad efterfrågan på fiber
och övrig infrastruktur. Det leder även
till ändrade förväntningar från kund på
hur Kalmar Energi paketerar och kommunicerar erbjudandet. Fortsatt låga energipriser ställer krav på effektivisering
för att dämpa kostnadsutvecklingen och
därmed säkra konkurrenskraften.
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Vart går dina skattepengar?
Här kan du se hur 100 kronor i kommunalskatt
användes per verksamhet.

1 kr		 Politisk verksamhet
3 kr

Miljö, hälsa, räddningstjänst

4 kr

Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning

4 kr

Gator, parker och samhällsplanering

6 kr

Kultur- och fritidsverksamhet

7 kr		 Individ- och familjeomsorg
6 kr

Gymnasieskola

15 kr

Förskola och skolbarnomsorg

18 kr		Grundskola

36 kr

Produktion: kommunikationsenheten Kalmar kommun
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Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Foto: där inte annat anges Jan Magnusson
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Hittills under året
Kommunledningskontoret arbetar med att ge stöd och service till kommunens olika verksamheter, till politiker och till allmänheten. Därtill finns kommunens verksamheter för räddningstjänst, arbetsmarknadsområdet, vuxenutbildning, invandrarservice och överförmyndarnämndens
kansli inom förvaltningen. Kontoret har arbetat mot uppsatta mål under året och bedömningen
är att en stor andel kommer att uppnås. Prognosen för kontoret är positivt jämfört mot budget
med 32 600 tkr. Försäljning av fastighet i Ölandshamnen till Linnéuniversitetet har slutförts
under verksamhetsåret och är det som huvudsakligen bidrar till det positiva resultatet.
Delårsuppföljningen är en viktig avstämning för att se att verksamheten är på rätt väg och att
ekonomin håller sig inom budgetramarna. Verksamheten under året, med dess viktiga händelser
och ändrade förutsättningar, presenteras samt det ekonomiska utfallet och väsentliga avvikelser
mot budgeten analyseras. Verksamhetens mål som utgår från fullmäktigemålen inom fokusområdena följs upp och redovisas i bilaga ”Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2016”.

Verksamhetsmål
Kontoret har brutit ned fullmäktigemålen inom fokusområdena ”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett grönare Kalmar”, ”Ett växande attraktivt Kalmar”, ”Hög kvalité i välfärden” samt
”Verksamhet och medarbetare” i nämndsmål för den egna verksamheten och tagit fram aktiviteter för att uppnå målen. Uppföljningen av arbetet med målen redovisas i bilaga 1 ”Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2016”.

Klara/
Uppfylls
Nämndsmål
Aktiviteter
Uppdrag

8
4
3

Pågår/
Bedöms
uppfyllas
7
23
12

Ej påbörjat/
Bedöms ej
uppfyllas
2
1
0

Totalt
17
28
15

Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar
Politisk verksamhet
Ett nytt klimat- och energiprogram har arbetats fram och antagits politiskt. Det har även fattats
beslut om att fortsätta med klimatkompensationssystemet. Ett nationellt finansierat projekt om
laddinfrastruktur för elbilar har beviljats och projektet pågår året ut. Kalmarsundskommissionen
har blivit utsedd till ”Front runner” av organisationen Race for the Baltic och samarbete för att
gemensamt minska övergödningen har påbörjats.
Aktiviteterna som ingår i handlingsplanerna för integration och hbtq har påbörjats. Det har varit
ett stort fokus på tillgänglighetsfrågor och en kommunövergripande utbildningsdag har genomförts. Kommunens första integrationspris liksom tillgänglighetspris har delats ut.
En ny organisation för BRÅ (brottsförebyggande rådet) har arbetats fram liksom ett gemensamt
samverkansavtal med medborgarlöften mellan polisen och kommunen. Ordningsvakter har
anlitats för Kvarnholmen fredag- och lördagskvällar och tillsammans med Destination Kalmar
har ett förebyggande arbete skett med särskilt fokus på sexuella ofredanden under sommarens
evenemang. I februari genomfördes ett regionalt strategiskt samtal om jämställdhet där kommunen var värd och som bl.a. resulterat i en chefsutbildning gemensam med landstinget. En stödresurs för jämställdhetsintegrerad verksamhet har rekryterats för att möta verksamheternas
behov av stöd i förhållande till budgetmålet inom området. Folkhälsoområdet har dominerats av
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tre områden: psykisk ohälsa, barn och ungas tillgång till hälsa och välfärd samt äldres tillgång till
hälsa och välfärd. Inom psykisk hälsa har kommunens instruktörer inom utbildningskonceptet
MHFA (Första hjälpare Psykisk hälsa) genomfört sju utbildningar. När det gäller folkhälsa och
äldre har kommunens pensionärsråd tagit fram ett kommunalt informationsblad som distribuerats till alla ålderspensionärer och en verksamhetsöverskridande grupp har bildats för att arbeta
med bland annat fallprevention.
Administration och stöd
Med hänvisning till tidigare fullmäktigebeslut att kommunen ska samordna administrationen i
gemensamma lokaler på Norrgård så jobbar nu kontoret med att ta fram en kostnadsbild för att
se om det är möjligt ekonomiskt att kunna flytta ihop i ett gemensamt kommunhus.
På initiativ av Länsstyrelsen i Kalmar län har diskussioner om samverkan gällande fysiska arkiv
pågått sedan 2014. Under våren fattades ett inriktningsbeslut om att gå vidare med att bilda ett
Arkivcentrum i kvarteret Bilen tillsammans med länsstyrelsen, folkrörelsearkivet och kommunerna Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Om allt går enligt plan kan kommunarkivet påbörja en
flytt från Riskvarnen till ett gemensamt Arkivcentrum efter sommaren 2017.
Kommunikationsenheten har publicerat ett nytt intranät, Piren, och arbetet med att utveckla
intranätet pågår. Enheten har utvecklats och en ökad efterfrågan på kommunikationstjänster ute
på förvaltningarna har märkts. Kommunikationsenheten har också varit en av flera parter i
framtagandet av en ny app för att underlätta för både boende och besökare att få information
om regionens utbud. Under hösten återupptas planerna på en ny extern webbplats samt revidering av den grafiska profilen.
Under perioden har kommunhälsans uppdrag definierats och presenterats för förvaltningschefer
och kunder. Dessa verksamhetsbesök har lagt grunden för en närmare samverkan med förvaltningarna. Syftet är att de förväntningar som finns på verksamheten ska stämma överens med
uppdraget samt att verksamheten ska vara flexibel för att möta kundernas behov. Samarbetet
med personalenheten har intensifierats. Traditionellt arbetar kommunhälsan med rehabilitering
och förebyggande arbete men under kommande år behöver resurserna förflyttas till en mer hälsofrämjande inriktning både vad gäller medarbetare, arbetsplats och ledare. Detta ligger väl i
linje med det arbete som pågår med att minska sjukskrivningarna i Kalmar kommun. En stor
utbildningsinsats i systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att genomföras på förvaltningarna.
Personalenheten har under året startat det åttonde ledarförsörjningsprogrammet med 20 deltagare. Programmets syfte är att intressera anställda att arbeta som chefer och att bidra med försörjning av ledare till kommunen. Därtill har arbetet med koncentrerad administration tillsammans med ekonomienheten och koncentration av HR-specialister, genomförts och fortgår för
att hitta de nya formerna.
Ekonomienheten har fortsatt arbetet med att stödja förvaltningarna och som ett led i det tagit
fram gemensamma mallar för verksamhetsplan med internbudget, årsrapport och attestförteckning. Arbetet med att övergå till kompententavskrivning vad gäller investeringar har fortsatt och
förhoppningen är att vi innan årsskiftet ska kommit igång med våra nya investeringsprojekt.
Utvecklingen av Hypergene som vårt styrsystem fortsätter och under året har vår interna kontrollplan hanterats i systemet. Arbetet med framtagande av en riskanalys ur intern kontrollhänseende för kommunledningskontoret är i sitt slutskede och en ny intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2017 ska beslutas i december.
Överförmyndarnämndens kansli
Januari 2016 gick startskottet för en gemensam tjänsteorganisation mellan Kalmar, Borgholm
och Mörbylånga. I det underlag som låg till grund för den gemensamma organisationen kunde
man inte förutse det stora antalet ensamkommande barn som anlände till respektive kommun
under andra halvåret 2015. Mycket av resurserna fick läggas om för att klara hanteringen av de
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ensamkommande barnen samtidigt som 1400 årsredovisningar inkom under första delen av
2016. Kombinationen med nyanställningar, stort antal ensamkommande barn och inslag av kulturella förhållanden hos de tre kommunerna har tärt hårt på personal och verksamhet. Under
hösten 2016 påbörjas därför ett förändringsarbete för att komma i balans.
Näringsliv och arbetsmarknad
Samverka mera är nyckeln till framgång för att underlätta kompetensförsörjning och bidra till
regional tillväxt och utveckling och därmed fokus för näringslivsenheten. Kalmarsundsregionens
samverkan har från och med halvårsskiftet utökats med kommunerna Torsås och Mörbylånga. I
våras var Kalmarsundsregionen representerade på arbetsmarknadsdagarna i Linköping för att
marknadsföra och locka kompetens till regionen. Även under Ironmanveckan fanns Kalmarsundsregionen på plats för att öka intresset för regionen och informera om de fördelar som
finns med att bo vid Kalmarsund.
Regeringen fattade under våren 2016 ett beslut om att utlokalisera e-Hälsomyndigheten till Kalmar. En etableringsgrupp med representanter från kommunen, Länsstyrelsen, Regionförbundet,
Landstinget i Kalmar län, Linnéuniversitetet och e-hälsomyndigheten har tillsatts för att arbeta
med den stora etableringen som innebär många nya arbetstillfällen i Kalmar.
Kommunen samverkar med LNU och studentkåren Linnéstudenterna för att utveckla studentstaden Kalmar och arbetar tillsammans med Växjö kommun med en ansökan om att bli Årets
Studentstad 2018/2019. Det sker också samverkan med LNU och näringslivet i Kalmarsundsregionen för att utveckla ingenjörsutbildningarna i Kalmar, utveckla fler IT-utbildningar på
LNU samt utveckla Information Engineering Center i Kalmarregionen - ett kluster för ITföretag, IT-forskning och IT-utbildningar.
Från och med 160101 till och med augusti har vi tagit emot 160 flyktingar. Av dessa är 60 anvisade av 124 planerade anvisningar. Till detta kommer ytterligare 20 anvisade i september. Vi
beräknar att 2016 kommer att landa på ett mottagande av mellan 250 till 300 flyktingar och att vi
når de planerade 124 anvisade. Av 160 mottagna flyktingar är 45 (28 %) barn upp till 15 år, 15
individer (9 %) mellan 16-19 år och 98 individer 20-64 år (61 %). Någon enstaka är 65 år fyllda.
Trycket vad gäller asylsökande till Sverige har minskat avsevärt 2016 jämfört med 2015. Många
av dem som kom 2015 kommer att få uppehållstillstånd och det innebär ett ökat mottagande för
kommunerna 2017 och 2018. Bland de som nu kommer att få uppehållstillstånd och är aktuella
för mottagande i kommun är en hög andel ensamhushåll. Antalet som bosätter sig själva i kommunerna är fortsatt högt. Genom den rådande bostadsbristen har det varit stora svårigheter att
lösa boendefrågan. Under första halvåret har en introduktionshandläggare med inriktning mot
Helgesbo/Kolboda asylförläggningar anställts samt en integrationshandläggare som framförallt
ska arbeta med handlingsplanen för integration. I Helgesbo/Kolboda har vi arbetat med verksamheten Språkstugan, praktikanskaffning samt med att samordna och få igång aktiviteter på
förläggningarna.
Område arbetsmarknads verksamhet har sett över sina lokaler och under våren flyttade en del av
verksamheterna. Delar av område arbetsmarknad finns nu tillsammans med Kunskapsnavet och
Invandrarservice på Trädgårdsgatan medan övriga delar fortsatt verkar ifrån Verkstadsgatan med
omnejd. Projekt TIA kommer att upphöra vid årsskiftet och bakgrunden är det låga inflödet av
nya deltagare från målgruppen. Ett förberedelsearbete för att bygga upp en ny verksamhet har
därför inletts. RAMP har under perioden januari-juni arbetat med 23 ungdomar i samverkan
med Arbetsförmedlingen. Av dessa gick 56 % vidare till arbete och studier. 367 ungdomar ansökte om en Prova På Praktik 2016. Arbetet med fokus på arbetssökande som tillhör någon eller
några av de utsatta grupperna på Arbetsförmedlingen fortsätter. De prioriterade grupperna i vårt
arbete är långtidsarbetslösa, inskrivna 55 år eller äldre, personer med en funktionsnedsättning,
personer som erhåller försörjningsstöd, nyanlända och ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning.
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Kunskapsnavet har beviljats medel av AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden) för att
utbilda barnskötare som har ett annat modersmål än svenska. Detta då barn- och ungdomsförvaltningen har ett stor behov av att anställa personer med denna bakgrund. Kunskapsnavet har
också fått statsbidrag för att genomföra yrkesinriktad utbildning parallellt med studier i svenska
inom SFI alternativt grundläggande vux. Sådan utbildning kan nu erbjudas inom vård- och omsorg och inom skog. I början av året påbörjades en ny MIO-utbildning (Mångfald I Omsorgen),
där 23 elever läser en förlängd vård- och omsorgsutbildning för att få kompetens att söka tjänst
som undersköterska/motsvarande. Yrkesstudierna på gymnasial nivå kombineras med svenska
på grundläggande nivå.
Infrastruktur och skydd
Inflyttningen till kommunen ökar inte i samma takt som föregående år då det inte finns samma
volym på färdigställda bostäder som under 2015. Det ser däremot väldigt bra ut när det gäller
färdigställda bostäder 2017. Flyktingströmmen har också den varit låg jämfört med 2015. Under
september kommer kommunen att ha fem Attefallshus för att akut kunna lösa bostadsfrågan.
Arbetet har fortsatt med projektet ”Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet” i
Ölandshamnen. I direkt koppling till detta har ett detaljplanearbete påbörjats för en hotelletablering vid stationsområdet. Andra stora utvecklingsprojekt är Fredriksskans, Norra Kvarnholmen,
Karlssons äng, Snurrom och Södra staden (Rinkabyholm). Utredningen om var kommunens
kulturkvarter ska ligga har slutförts och förberedelser pågår. Arbetet med att möjliggöra tillgången till fiber för hushåll och företag har intensifierats och kommunen arbetar vidare med att
samordna utbyggnaden av fiber.
Kommunen har påbörjat ett strategiskt arbete med förorenade områden för att säkerställa ett
miljömässigt och ekonomiskt hållbart arbete med kommunens fastigheter. Under 2015 erhölls
bidrag från Naturvårdsverket för arbetet med huvudstudie och åtgärder för barkdeponi Vassmolösa ångsåg. Projektet kommer att avslutas under hösten 2016.
Hittills under år 2016 har arbetet med att flytta huvudbrandstationens verksamhet till nya lokaler
intensifierats på så sätt att de direkta förberedelserna för flytt av all verksamhet har planerats in i
tid. En del av den ordinarie verksamheten kommer därmed bedrivas med minimal kapacitet
under hösten. Därutöver har förberedelser för anslutning av kommunalt vatten på Brandkårens
övningsfält påbörjats. Försäljningen av den gamla brandstationen kommer troligtvis att slutföras
innan året är slut.
Med anledning av att Kalmar växer och många nya etableringar och nybyggnationer görs så
sätter detta avtryck på arbetsbelastningen inom Brandskyddsenheten. Under året har en extra
tjänst inrättats på brandinspektörssidan.
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Kvalité i verksamheten
För att analysera om kommunledningskontoret bedriver en kostnadseffektiv och ändamålsenlig
verksamhet har olika parametrar tagits fram. De politiska kostnaderna och administrationsindex
ska mäta kostnadseffektiviteten medan politikernas och verksamheternas nöjdhet med stödet
från kommunledningskontoret ska spegla ändamålsenligheten. I tabellen nedan redovisas nyckeltal för kostnadseffektiviteten. Någon mätning av parametrarna för ändamålsenlig verksamhet
har ännu inte gjorts.
Nyckeltal
2015
Politiska kostnader (kr/inv)
2014
2013
Administrationsindex (admi- 2015
nistrativ personal/total perso- 2014
nal)
2013

Kalmar

KKVH

683
693
645
10,81
10,71
10,36

631
724
633
11,41
11,24
11,09

Liknande
kommuner
633
698
622
12,93
12,70
12,69

De politiska kostnaderna påverkades 2014 av valet och kostnaden för detta. Kalmar kommun
har jämfört med liknande kommuner och KKVH en högre politisk kostnad per invånare. Kostnaden har också ökat om vi jämför med 2013 som var ett ”normalår” utan val. Detta trots att
invånarantalet har ökat i kommunen. Kalmar kommun har dock jämfört med liknande kommuner och KKVH en liten andel administrativ personal i förhållande till totalt antal anställda även
om andelen har ökat de senaste åren. Bedömningen blir därför att kontoret endast delvis bedriver en kostnadseffektiv verksamhet.

Personalredovisning
Organisations- och personalförändringar
Under våren flyttades kommunledningskontorets och omsorgsförvaltningens löneadministratörer till ekonomienheten som ett första steg i gemensam ekonomi- och löneadministration (koncentrerad administration). Samtliga förvaltningars HR-specialister organiserades på kommunledningskontorets personalenhet för att få en gemensam HR-funktion och en gemensam personalpolitik. Kommunikationsenheten arbetar redan enligt samma organisation med lyckat utfall.
Vakanta tjänster såsom chef för kommunhälsan, arbetsmiljöingenjör, miljöstrateg, landsbygdsutvecklare med flera har eller ska återbesättas. Miljöspecialistens tjänst har permanentats vilket
innebär att planeringen, för att säkerställa de miljömässiga och ekonomiskt hållbara arbetena
med kommunens fastigheter, kan bli än mer långsiktig. Kommunhälsan har gjort en kompetensskiftning genom att minska personalstyrkan med en läkare och istället anställa ytterligare en
psykolog då behovet av detta ökat. Folkhälsoutvecklarens tjänst har under perioden flyttat från
personalenheten till kommunhälsan.
Personalstatistik
På kommunledningskontoret fanns den sista augusti 204 (193 år 2015) tillsvidareanställda varav
105 kvinnor (51 %) och 99 män (49 %). Medelåldern på förvaltningen var 48 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 98,1 % och förvaltningen har inte någon som ofrivilligt arbetar deltid. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid per juli 2016 var 3,53 (4,4 % år 2015).
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Driftsredovisning
Kommunledningskontoret exklusive exploateringsverksamheten redovisar efter augusti en förbrukning totalt på 63,4%, vilket är lägre än den förväntade förbrukningen enligt det linjära riktvärdet på 67%. Intäkterna ligger över riktvärdet då kontoret erhållit projektbidrag samt fakturerat merparten av årets intäkter. Lokalkostnaderna är högre än förväntat bland annat beroende på
att invandrarservice hyrt fler lägenheter till nyanlända, men detta generar också högre intäkter.
Personalkostnader och övriga kostnader är i nivå med riktlinjerna totalt sett, men med vissa
variationer mellan verksamheterna.
Det överskott som prognostiseras för hela året av kommunledningskontoret med 5,6 mnkr (exklusive expolateringsverksamheten) beror delvis på vakanta tjänster, men också på i övrigt låga
kostnader och liten utdelning ur fonderna för ”forskning och utveckling” samt ”social hållbarhet”. Ett överskott bedöms också genereras utifrån Migrationsverkets ersättning till invandrarservice verksamhet. Gymnasieförbundet har ett lägre antal 16-19-åringar än budgeterat vilket ger
en minskad kostnad för kommunen. Överförmyndarnämndens kansli prognostiserar ett underskott med 0,4 mnkr då ett ökat antal ärenden har lett till högre arvoden till gode män än budgeterat.
Kommunen sålde i början av året en fastighet i Ölandshamnen till Linnéuniversitet. Denna intäkt genererar en låg förbrukning av kommunledningskontorets budgetram totalt sett (56%) och
det är också den som är den stora andelen i den positiva prognos som lämnas (27,0 mnkr).
Det totala prognostiserade överskottet mot budget vid årets slut beräknas uppgå till 32,6 mnkr.

DRIFTREDOVISNING 2016
(tkr)
Politisk verksamhet
Administration och stöd
Överförmyndarnämndens kansli
Näringsliv och arbetsmarknad
Infrastruktur och skydd
Gymnasieförbundet
Summa driftresultat
Exploateringsverksamhet

21 091,4
78 966,0
10 981,4
72 274,4
44 252,8
271 699,0
499 265,0
-30 000,0

Resultat inklusive
ringsverksamhet

469 265,0

exploate-

Budget

Utfall aug Förbrukning
%
10 872,6
51,5%
43 219,1
54,7%
9 857,0
89,8%
41 802,4
57,8%
30 372,1
68,6%
180 331,4
66,4%
316 454,6
63,4%
-53 716,9
179,1%
262 737,7

Prognos
avvikelse
1 000,0
2 100,0
-400,0
1 000,0
700,0
1 200,0
5 600,0
27 000,0

56,0%

32 600,0
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Investeringsredovisning
Brandkåren har köpt en ny släckbil för 3 100 tkr samt rustat upp en stegbil för 800 tkr. Släckbilen var budgeterad 2015 men levererades först 2016 varmed en avvikelse i budgeten prognostiseras. Inventarier till den nya brandstationen kommer också delvis att köpas in i år. Inköp har
gjorts av fastighet i Kolboda för 7 900 tkr medan försäljning har gjorts av fastighet i Smedby för
2 300 tkr vilket nettoredovisas som markförsörjning. Prognosen är att hela investeringsbudgeten
kommer att förbrukas.

INVESTERINGSREDOVISNING 2016 (tkr)
Samlingsanslag KLK
Brandkåren
Hamnverksamhet
Markförvärv,
markreglering,
försäljning
Exploateringsverksamhet
Nettoinvesteringar

Budget

Utfall aug

Återstår

200
3 000
4 000
3 000

185
4 041
3 060
6 169

15
-1 341
940
-3 169

Prognos
avvikelse
0
-2 700
0
-3 169

53 500
63 700

20 640
34 095

32 860
29 305

3 169
-2 700

Strategiska framtidsfrågor och riskanalys
För att kommunledningskontoret ska klara sitt uppdrag är det väsentligt att den ständiga omvärldsbevakningen fortsätter för att kommunen ska fortsätta framåt och utvecklas. Kommunledningskontoret som central förvaltning med uppgift att stödja förvaltningar, bolag och medborgare har en viktig uppgift att vara i framkant inom detta. Personalen är den viktigaste resursen i verksamheten på kontoret och det är väsentligt att personalpolitiken är sund, att personalen
stannar kvar och nyrekryteringar av personal görs med omsorg. Den nya samlade HRfunktionen är en viktig del i detta arbete.
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål ger kontoret en god inriktning om åt vilket
håll arbetet ska gå. Utvärderingen av om kommunledningskontorets verksamhet är ändamålsenlig kommer att göras i samband med årsbokslutet då måluppfyllelsen är klargjord och svaren på
de enkäter som skickats ut till kunder (politiker och förvaltningar) sammanställts. Utifrån de
nyckeltal som tagits fram för att bedöma kostnadseffektiviteten har kommunledningskontoret
endast delvis en kostnadseffektiv verksamhet. Administrationsindex är lägre än jämförelsekommunerna medan de politiska kostnaderna i kronor per invånare är högre. En noggrannare analys
av nyckeltalet avseende de politiska kostnaderna bör göras för att säkerställa den rätta nivån
inför framtiden.
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Uppföljning efter aug 2016
Tkr
Ansvar
KONCERNLEDNING
KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHET
EKONOMIENHET
PERSONALENHET
KOMMUNHÄLSAN
NÄRINGSLIVSENHETEN

ÅRSBUDGET
REDOVISAT
2016
Jan 16 - Aug 16
18 207,9
9 557,1
74 687,8
40 701,7
42 934,3
27 416,7
14 034,9
7 883,8
8 395,4
4 954,1
9 457,7
6 278,4

ÅTERSTÅR

PROC.FÖRBR.

PROGNOS AVVIKELSE KOMMENTAR TILL AVVIKELSE

Riktv 66,7%

8 650,8
33 986,1
15 517,6
6 151,1
3 441,3
3 179,3

52,5%
54,5%
63,9%
56,2%
59,0%
66,4%

16 207,9
73 187,8
42 934,3
14 034,9
8 395,4
9 457,7

2 000,0 Inte full förbrukning av fonderna och konsultpengar
1 500,0 Vakanta tjänster och låga kostnader
0,0
0,0
0,0
0,0
Överskott lakvattenhantering, tomträttsavgälder samt vakanta

PROJEKT- O EXPL. ENHETEN
EXPLOATERINGSVERKSAMHET
KOMMUNIKATIONSENHET
BRANDKÅREN

1 999,1
-30 000,0
14 235,1
43 613,7

977,1
-53 675,3
8 719,2
29 605,4

1 022,0
23 675,3
5 515,9
14 008,3

48,9%
178,9%
61,3%
67,9%

1 299,1
-57 000,0
14 035,1
43 613,7

700,0 tjänster men underskott avs miljöåtgärder
27 000,0 Prognosticerat överskott Ölandshamnen mfl projekt
200,0
0,0

GYMNASIEFÖRBUNDET
KRISLEDNING
Totaler

271 699,0
0,0
469 264,9

180 331,4
0,0
262 749,6

91 367,6
0,0
206 515,3

66,4%
0,0%
56,0%

270 499,0
0,0
436 664,9

1 200,0 innebär en minskad kostnad med 1200 tkr.
0,0 Avser akutboendet, kostnaderna ersätts av Migrationsverket
32 600,0

KOMMENTARER TILL UTFALL
- Koncernledning, utfallet påverkas av låg förbrukning av fondmedel och konsultpengar.
- Kansli- och omvärld, utfallet påverkas av låga kostnader och vakanta tjänster.
- Pex utfallet påverkas av vakanta tjänster och låga bidrag till bredbandsutbyggnad.
- Exploateringsverksamheten har fått in intäkten från Ölandshamnen.

Justering av kommunbidraget utifrån verkligt antal 16-19 åringar

312999,7 50 250,1 Resultat jämfört mot riktvärdet

Kalmar Kommunbolag AB
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 20 september 2016

§ 65

Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar
Kommunbolag AB
Handlingar
Tjänsteskrivelse och Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för
koncernen Kalmar Kommunboalg AB samt Finansrapport.
Överläggning
Ola Johansson informerar om väsentliga händelser under perioden januari-augusti i
dotterbolagen.
Vidare informerade Maria Björkman om att denna andra rapport för året, som
baseras på åtta månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för helåret goda.
Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår
till 94,4 (tertial 1 63,1) mnkr vilket är 28 mnkr bättre än budget. Överlag
prognostiserar bolagen med bättre resultat än budget, särskilt kan nämnas
Kalmarhem som räknar med ett 15 mnkr bättre resultat och det beror i huvudsak
på högre intäkter samt betydligt lägre räntekostnader. KIFAB räknar med 6,3 mnkr
i bättre resultat och det beror på högre intäkter samt bättre resultat från HB
Telemarken. Kalmar Vatten räknar med 7,5 mnkr bättre i bättre resultat och det
beror i huvudsak på ökade anslutningsintäkter och lägre räntekostnader. Däremot
är prognosen i Kalmar Kommunbolag 1,4 mnkr sämre än budget och det beror i
huvudsak på resultatandelen i Kalmar Energi där prognosen är 6,4 mnkr lägre än
budget.
Bolagens positiva resultatutveckling stärker balansräkningarna inför kommande
investeringar. En hög investeringstakt ställer krav på resultat och kassaflöde för att
bolagen fortsatt ska ha starka balansräkningar och klara sina finansiella mål. I
koncernens prognostiserade egna kapital är inte bokslutsdispositioner och skatt
beaktade utan resultatet ingår i sin helhet.
I koncernen är räntekostnaden en väsentlig kostnadspost och alla bolag i
koncernen har en fastställd finanspolicy som syftar till att begränsa och kontrollera
de finansiella riskerna.
Antalet kreditgivare i portföljen är 2 och Kommuninvest har störst andel, sedan
uppföljningen per april har koncernens lån hos Swedbank förfallit. Sedan
uppföljningen per december har 76 % av lånen (ca 1.874 mnkr) haft ränteförfall
och omsatts till aktuella nivåer och nya löptider, läget för omsättning har fortsatt
varit mycket gynnsamt. Dessutom har ytterligare 167 mnkr av Kalmarhems derivat
förfallit, hittills i år är det 292 mnkr som förfallit. Lägre räntenivåer samt förfall av
derivat har fått en direkt effekt på den genomsnittliga räntan, som sedan
uppföljningen per april har sjunkit med 33 punkter och är nu 2,09 %. Den negativa
STIBOR-räntan har däremot haft motsatt effekt på derivaten (SWAP-lånen) och
kostnaden för dem har fortsatt ökat något. Derivaten har börjat förfalla och i år har
drygt 290 mnkr förfallit och kommande år förfaller årligen mellan 100 och 350
mnkr fram till 2020.

Koncernens låneskulder uppgår till 2.467 mnkr och har sedan årsskiftet ökat med
80 mnkr. Investeringarna är under samma period 187,5 mnkr, dvs 57 %
självfinansiering. Bolagens positiva kassaflöde och att investeringarna inte kommit
igång i den takt som budgeterats påverkar också behovet av nyupplåning.
Helårsprognosen för investeringarna är drygt 323 mnkr.
Beslut
Styrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning av ekonomi och
verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB.

Sekreterare

Maria Björkman

Justerat
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Maria Björkman

Christina Fosnes
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utfall för perioden, prognos för helårsutfallet, budget och analys av utfallet.
I denna andra rapport för året, som baseras på åtta månader, är förutsättningarna
att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall goda. Uppföljning av ekonomi
och verksamhet efter tertial 2 baseras på bolagens egna uppgifter och
kommentarer rörande väsentliga händelser och påverkan på det ekonomiska
utfallet, intern kontroll och riskhantering, investeringar samt prognos och
framtid.
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Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 2016
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 baseras på bolagens egna kommentarer och
uppgifter rörande väsentliga händelser och påverkan på det ekonomiska utfallet, intern kontroll och
riskhantering, investeringar samt prognos och framtid.
Koncernen Kalmar Kommunbolag AB

Prognos
I denna andra rapport för året, som baseras på åtta månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för
helåret goda. Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 94,4 (tertial 1
63,1) mnkr vilket är 28 mnkr bättre än budget. Överlag prognostiserar bolagen med bättre resultat än budget,
särskilt kan nämnas Kalmarhem som räknar med ett 15 mnkr bättre resultat och det beror i huvudsak på högre
intäkter samt betydligt lägre räntekostnader. KIFAB räknar med 6,3 mnkr i bättre resultat och det beror på
högre intäkter samt bättre resultat från HB Telemarken. Kalmar Vatten räknar med 7,5 mnkr bättre i bättre
resultat och det beror i huvudsak på ökade anslutningsintäkter och lägre räntekostnader. Däremot är prognosen
i Kalmar Kommunbolag 1,4 mnkr sämre än budget och det beror i huvudsak på resultatandelen i Kalmar
Energi där prognosen är 6,4 mnkr lägre än budget. Det sämre resultatet i Kalmar Energi beror på en
engångspost som påverkar värmeverksamheten, men målsättningen för året är dock att hantera denna sänkning
i resultatet via ett flertal åtgärder samt ökade anslutningar till följd av ett växande Kalmar.
Tertial 2
Helår
Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt
(tkr) Utfall Budget Föreg.år Prognos Budget Föreg. år
Kalmar Kommunbolag AB

27 503

28 675

70 572

26 812

28 167

65 789

Kalmarhem AB

19 497

4 026

13 752

25 292

10 292

25 939

KIFAB i Kalmar AB

17 086

11 720

19 083

23 948

17 580

28 624

Kalmar Vatten AB

8 758

3 000

8 987

11 950

4 499

16 664

Kalmar Hamn AB

1 943

1 194

2 141

2 742

1 792

958

Kalmar Öland Airport AB

1 535

614

571

309

309

598

Kalmar Science Park AB

2 877

1

509

1

1

116

Destination Kalmar AB

-120

-1 329

298

-784

-957

-390

53 198

52 179

63 129

Kalmar Energi Holding AB

Koncernens resultat före skatt
Årets resultat koncernen

90 398

83 552

90 020

76 868

94 417

66 635

132 631
121 608

Bolagens positiva resultatutveckling stärker balansräkningarna inför kommande investeringar. En hög investeringstakt
ställer krav på resultat och kassaflöde för att bolagen fortsatt ska ha starka balansräkningar och klara sina finansiella mål. I
koncernens prognostiserade egna kapital är inte bokslutsdispositioner och skatt beaktade utan resultatet ingår i sin helhet.

Balansräkning

(tkr)

Tertial 2
Utfall

Helår
Prognos 2 Föreg.år

Budget

Anläggningstillgångar

3 490 181,5

3 651 206,3

3 482 728,3

3 763 038,3

Omsättningstillgångar

107 292,1

174 339,2

143 213,6

252 959,7

3 597 473,6

3 825 545,5

3 625 941,9

4 015 998,0

Summa tillgångar
Eget kapital

954 821,1

977 047,6

896 075,8

955 765,0

varav resultat före dispositioner och skatt

90 398,5

94 416,9

132 630,8

65 557,0

Avsättningar

47 497,8

47 408,7

49 482,8

41 264,0

Långfristiga skulder

2 245 767,0

2 307 619,0

2 300 274,6

2 667 201,0

Kortfristiga skulder

349 387,7

493 470,2

380 108,7

351 768,0

3 597 473,6

3 825 545,5

3 625 941,9

4 015 998,0

Summa eget kapital o skulder
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Finansrapport
I koncernen är räntekostnaden en väsentlig kostnadspost och alla bolag i koncernen har en fastställd
finanspolicy som syftar till att begränsa och kontrollera de finansiella riskerna.
Antalet kreditgivare i portföljen är 2 (tertial 1 3) stycken och Kommuninvest har störst andel, sedan
uppföljningen per april har koncernens lån hos Swedbank förfallit. Kommuninvests andel ökade under
2015 från 70 till 81 % och nu per augusti till 93% (tertial 1 82%). Kriterierna vid utvärdering av lämnade
offerter bedöms enligt lägsta pris i förhållande till vald kapitalbindningstid. Sedan uppföljningen per
december har 76 % av lånen (ca 1.874 mnkr) haft ränteförfall och omsatts till aktuella nivåer och nya
löptider, läget för omsättning har fortsatt varit mycket gynnsamt. Dessutom har ytterligare 167 mnkr av
Kalmarhems derivat förfallit, hittills i år är det 292 mnkr som förfallit. Lägre räntenivåer samt förfall av
derivat har fått en direkt effekt på den genomsnittliga räntan, som sedan uppföljningen per april har
sjunkit med 33 punkter och är nu 2,09 %, se nedanstående graf för jämförelser sedan 2010. Den negativa
STIBOR-räntan har däremot haft motsatt effekt på derivaten (SWAP-lånen) och kostnaden för dem har
fortsatt ökat något. Derivaten har börjat förfalla och i år har drygt 290 mnkr förfallit och kommande år
förfaller årligen mellan 100 och 350 mnkr fram till 2020.

Koncernens låneskulder uppgår till 2.467 mnkr och har sedan årsskiftet ökat med 80 mnkr.
Investeringarna är under samma period 187,5 mnkr, dvs 57 % självfinansiering. Bolagens positiva
kassaflöde och att investeringarna inte kommit igång i den takt som budgeterats påverkar också behovet
av nyupplåning. Helårsprognosen för investeringarna är drygt 323 mnkr.

Investeringar
Kalmar Kommunbolag AB

mnkr

Utfall

Prognos

Budget

0,0

0,0

0,0

Kalmarhem AB

83,5

119,6

260,0

KIFAB i Kalmar AB
Kalmar Vatten AB

52,4

110,4

124,0

46,3

69,0

83,1

Kalmar Hamn AB

3,3

14,2

11,5

Kalmar Öland Airport AB

1,5

9,5

12,5

Kalmar Science Park AB
Destination Kalmar AB

0,0

0,0

0,0

Kalmar Energi Holding AB

0,5

0,5

0,5

30,8

49,5

61,4

187,5

323,3

491,5
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Ränterisk och refinansieringsrisk.

Räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i bolagets resultat. Andelen lån i
koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 34 %, dvs. 844 mnkr av den totala låneskulden 2.467 mnkr.
Sedan uppföljningen per december har 76 % dvs. 1.874 mnkr av låneskulden haft omsättning avseende
räntebindning. Vid jämförelse mellan april och augusti så ligger lånen som är kopplade mot derivat kvar
med korta bindningstider, medan nyupplåningen har bindningstid 4-5 år.
Refinansieringsrisken dvs. kapitalbindningstiden utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller
inom samma tidsperiod. Andelen lån i koncernen där kapitalet förfaller inom 1 år är 47 %, dvs. 1.173
mnkr. Sedan uppföljningen per april har 16,5 % dvs. 407 mnkr av låneskulden haft omsättning avseende
kapitalbindning och överlag har bindningstiderna/år placerats inom 1 år. Den största förändringen har
skett med de lån som hade en bindningstid över 4 år, de har ökat med 199 mnkr.
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Kalmar Kommunbolag AB
Väsentliga händelser och påverkan på det ekonomiska utfallet
Under perioden har utredningar slutförts gällande ny idrottsarena (KIFAB Arena) i f d Bränslehuset,
förutsättningar för vidare utveckling i Kalmar Hamn och renovering/ombyggnad av Byteaterns lokaler.
Sedan uppföljningen efter tertial 1 har en beskrivning av koncernstyrning med årshjul för Kalmar
Kommunbolag och de majoritetsägda dotterbolagen tagits fram. Även en samlad anvisning för planeringsoch uppföljningsprocessen har tagits fram för kommunbolagskoncernen. Syftet har varit att beskriva och
tydliggöra styrmodellen inom bolagskoncernen. Det har också varit viktigt att skapa en enhetlighet i alla
anvisningar och så långt det är möjligt förenkla.
Rörelseresultatet efter andra tertialet uppgår till 251 tkr, 374 tkr bättre än budget. Avvikelsen mot budget
beror på högre intäkter och överlag lägre kostnader. Resultatet från de finansiella posterna är 27,3 mnkr att
jämföras med budgeterade 28,8 mnkr, avvikelsen beror på lägre utdelning från Kalmar Energi Holding AB
och lägre räntekostnader. Den genomsnittliga räntan för lånen under perioden är 1,96 % och det är 26
punkter lägre än budgeterad.

Resultaträkning
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Tertial 2
Utfall
Budget

Prognos

Helår
Budget

Föreg. år

2 333,0
915,4
3 248,4

2 203,3
800,7
3 004,0

3 378,0
1 205,0
4 583,0

3 305,0
1 201,0
4 506,0

3 384,1
45 329,8
48 713,9

-1 576,6
-1 421,1
0,0
-2 997,7

-1 682,0
-1 445,5
0,0
-3 127,5

-2 433,1
-2 144,1
0,0
-4 577,2

-2 523,0
-2 168,2
0,0
-4 691,2

-2 145,3
-2 310,8
0,0
-4 456,1

250,7

-123,5

5,8

-185,2

44 257,8

Resultat från dotterföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader
varav borgensavgift kommunen

28 283,5
0,2
-1 031,6
-165,0

30 000,0
0,0
-1 202,0
-165,0

28 438,5
0,0
-1 632,5
-247,5

30 155,0
0,0
-1 803,0
-247,5

30 158,0
6,0
-8 633,2
-652,5

Resultat före bokslutsdisp. o skatt

27 502,8

28 674,5

26 811,8

28 166,8

65 788,6

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
Rörelseresultat

Nyckeltal
Soliditet

Balansräkning

Utfall

Helår
Prognos Föreg.år

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

411 218,0
10 482,8

411 218,0
8 387,0

411 218,0
20 264,8

Summa tillgångar

421 700,8

419 605,0

431 482,8

Eget kapital
varav resultat före dispositioner och skatt
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

348 541,5
27 502,8
45 000,0
28 159,3

347 050,5
26 811,8
45 000,0
27 554,5

329 038,6
65 788,6
45 000,0
57 444,2

Summa eget kapital o skulder

421 700,8

419 605,0

431 482,8

Helår
Utfall
Prognos Föreg.år
82,65%
82,71%
76,26%

Intern kontroll och riskhantering
En arbetsgrupp inom bolagskoncernen fokuserar fortsatt på IT-riskerna med målsättningen att ett IT-avtal
som tydliggör ansvar och tjänsternas innehåll hade varit klart med IT-enheten under tertial 2. Arbetet är
fördröjt då vi som part för de kommunala bolagen ännu inte nått en överenskommelse med IT-enheten.
Investeringar
Bolaget har inte gjort några investeringar under perioden och inga är planerade för helåret.
Prognos och framtid
Årets andra prognos avseende årets resultat före skatt är 26,8 mnkr (per april var prognosen 26,3 mnkr) och
det är ca 1,4 mnkr sämre än budgeterad. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre utdelning från Kalmar Energi
Holding AB.
Bolagets trend med förbättrad soliditet prognostiseras fortsätta öka från 76,3% till 82,7%, ökningen är en
direkt effekt av att lånen minskade med 135 mnkr förra året och att ett lån amorterats med 12,5 mnkr i år.
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Kalmarhem AB
Väsentliga händelser och påverkan på det ekonomiska utfallet
Kalmarhem har en ny organisation from december 2015 som kommer att skapa ett bättre och mer
flexibelt kundarbete. IT- resurser har under T2 tillsatts vilket kommer att förbättra de digitala
kontaktmöjligheterna ytterligare mot kund.
Kalmarhem har arbetat fram en ny målstyrning för 2016. Målstyrningen utgår ifrån det prioriterade målet
att under 2016 säkerställa en nyproduktion på 375 lägenheter till 2018. Denna målstyrningsmodell med
nedbrutna individuella mål är i drift, styrs och arbetas med from april.
Kalmarhem står inför stora investeringar i och med målet gällande nyproduktionen. Ett flertal planerade
nyproduktioner med beräknad byggstart under 2016 har haft försenade detaljplaner vilket har lett till att
nyproduktionen inte är i den takt som budgeterats. Prognosen är emellertid att det totala målet för
perioden 2014- 2018 på sammanlagt 375 lägenheter kommer att nås.
Sommaren 2016 har varit LNU´s tredje och bästa år med Summer Academy. Totalt har cirka 100
studenter ifrån hela världen bott i Kalmarhems lägenheter under 5 sommarveckor.
Kalmarhem redovisar ett resultat efter finansnetto på 19,5 mnkr. Resultatökningen gentemot budget beror
bl.a. på lägre vakanser, högre hyresintäkter gällande Summer Academy, debiterade kostnader för
varmvatten m.m. Inledningen på året var även varmare än ett normalår vilket gett lägre kostnader för
värme och snöröjning.
Även bolagets räntekostnader är betydligt lägre. Finansportföljen har under året förändrats i och med att
ett flertal lån och swappar har löpt ut varmed nya lån har tecknats till en lägre räntesats. Kalmarhem har
inte heller nyupplånat i den takt som budgeterats med anledning av att ett par planerade nyproduktioner
ännu inte kommit till byggstart.
Belåningsgraden är nu den lägsta med ca 71 % jämfört med 87 % 2007. Soliditeten uppgår till 26 %
jämfört med 15 % 2011. Kalmarhem fokuserar även för 2016 på att stärka sin finansiella ställning.

Resultaträkning
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Inköp varor och material
Fastighetsunderhåll
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar / nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
varav borgensavgift kommunen
Resultat före bokslutsdisp. o skatt

Nyckeltal
Soliditet,
Avkastning på totalt kapital,
Belåningsgrad
Underhållskostnader/kvm
Hyresintäkter/kvm

Tertial 2
Utfall
Budget

Prognos

Helår
Budget

Föreg. år

207 421,0 203 724,0 314 740,0 308 740,0 309 907,2
3 103,0
2 580,0
3 870,0
3 870,0
5 102,3
210 524,0 206 304,0 318 610,0 312 610,0 315 009,5
-2 675,0
-41 043,0
-69 025,0
-18 724,0
-33 888,0
0,0
-165 355,0

-3 177,0
-42 700,0
-70 357,0
-22 977,0
-32 376,0
-24,0
-171 611,0

45 169,0

34 693,0

-4 765,0
-61 500,0
-104 109,5
-33 466,0
-51 564,0

-4 765,0
-61 500,0
-107 023,5
-34 466,0
-48 564,0

-4 581,9
-61 170,2
-97 451,2
-30 547,7
-48 107,1

-255 404,5 -256 318,5 -241 858,1
63 205,5

56 291,5

73 151,4

86,0
0,0
86,0
0,0
148,8
-25 758,0 -30 667,0 -38 000,0 -46 000,0 -47 360,8
-2 492,0 -2 667,0
-4 000,0
-4 000,0 -3 744,0
19 497,0

4 026,0

25 291,5

10 291,5

Balansräkning

Utfall

Helår
Prognos Föreg.år

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

1 819 952,0 1 836 308,0 1 770 601,0
7 778,0
6 001,0
23 694,0

Summa tillgångar

1 827 730,0 1 842 309,0 1 794 295,0

Eget kapital
varav resultat före dispositioner och skatt
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

460 874,0 466 668,5 441 535,0
19 497,0
25 291,5
25 939,4
18 146,0
18 146,0
18 146,0
1 052,8
1 052,8
1 053,0
1 195 587,0 1 194 741,0 1 149 071,0
152 070,2 161 700,7 184 490,0

Summa eget kapital o skulder

1 827 730,0 1 842 309,0 1 794 295,0

25 939,4

Helår
Utfall
Prognos
Föreg.år
26,10%
25,40%
25,99%
2,48%
3,44%
4,09%
70,70%
70,46%
70,50%
-138
-206
-205
696
1 054
1 040
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Intern kontroll och riskhantering
Kalmarhem har förstärk arbetet med intern kontroll genom en bättre uppföljning månadsvis via våra
kontroll & styrkort. Exempel på delar av Kalmarhems arbete med risker och intern kontroll under 2016:
•

Kalmarhem har arbetat fram fler alternativ för nyproduktion, dels nya områden men även
möjligeter till förtätningar på befintligt fastighetsbestånd. Risk: att inte lyckas tillskapa attraktiva
lägenheter.
• Ett flertal marknadsaktiviteter har genomförts för nyproduktionerna Vallmon & Kajalen. Vallmon
är idag helt fullt uthyrd och har även lyckats med en rimlig hyresnivå på Kajalen. Risk: svårt att
hyra ut nyproducerade hyresrätter, vilket ger vakanser och hyresförluster.
• Kalmarhem har avbrytit upphandlingen på Skärgårdsstaden för att få fler intressenter att lämna
anbud. Risk med få leverantörer: höga priser, risk för dålig kvalité och otillräckliga resurser.
• Under året har ett nytt system införts som säkerställer att förebyggande ronderingar utförs i tid.
Risk: stor oförutsedd händelse i fastighet.
Kalmarhem har anställt personal med tydligt uppdrag att utveckla och förbättra verksamhetssystemet.
Risk: avbrott kan innebära att uppdragen inte kan utföras.
Investeringar
Totala investeringar per augusti uppgår till 84 mnkr och total prognos på helåret är 120 mnkr. Ett
nyproducerat studenthus med 31 lägenheter i kvarteret Vallmon (Falkenbergsvägen) är i slutskedet.
Inflyttning i fastigheten som är SABO- koncept skedde den 1 september 2016. Investeringen i fastigheten
under 2016 beräknas uppgå till ca 22 mnkr, per augusti 14 mnkr.
Den pågående nyproduktionen av höghuset Kajalen fortlöper enligt plan. Fastigheten som är belägen vid
sjukhuset kommer att innehålla 86 lägenheter. Inflyttning är planerad till juni 2017. Total investering i
projektet under 2016 beräknas uppgår till ca 90 mnkr, per augusti 67 mnkr.
Kalmarhem har ett antal detaljplaneprojekt som pågår, för närvarande planeras nyproduktion av ca 300 500 lägenheter i olika projekt med byggtid under 2017- 2018.
Investeringar
Kajalen
Vallmon
Skärgårdsstaden
Övriga projekt (tex Stadsträdgård.)
Summa investeringar

Utfall
66 690,0
14 160,0
706,0
1 962,0
83 518,0

Helår
Prognos Budget
90 000,0 95 000,0
22 000,0 30 000,0
4 500,0 50 000,0
3 050,0 85 000,0
119 550,0 260 000,0

Prognos och framtid
Kalmarhem prognostiserar med ett resultat för helåret uppgående till 25 mnkr. I likhet med utfallet per
augusti 2016 beräknas intäkterna blir något högre än budget. Bolagets räntekostnader beräknas blir betydligt
lägre. Därtill kommer att ingen större nyupplåning är planerad under T3. Energiförbrukningen beräknas bli
fortsatt lägre än budget med anledning av ett varmare T1 än ett normalår samt att fortsatta
energisparsåtgärder kommer att ger effekt. Utredning och planering för större underhållsprojekt med
stambyte och lägenhetsrenovering sker under året. Underhållet är planerat att utföras under inom en
femårsperiod.
Att bolagsets resultatutveckling är positiv stärker inför framtida nyproduktioner. En hög investeringstakt
ställer krav på resultat och kassaflöde för att bolaget ska uppnå sina finansiella mål.
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KIFAB i Kalmar AB
Väsentliga händelser och påverkan på det ekonomiska utfallet
Under våren har den stora ombyggnaden av Mjölnaren 4 (Riskvarnen) i stort färdigställts för Länsstyrelsens
inflyttning i början på maj. Ombyggnaden omfattar nästan 5000 m2 och hyresvärdet uppgår till nästan 6,5
mnkr/år. Vidare löper investeringsprojektet Tågservicedepån vidare enligt plan och besiktning planeras till
september. Trafikverkets projekt att spåransluta verkstaden har dock försenats men beräknas vara klar till
dess att tågservicedepån skall tas i drift. Byggnation av en industri/lagerbyggnad om 3800m2 startades vid
semestern och skall vara färdig första kvartalet 2017. En kommungemensam utredning har resulterat i ett
fullmäktigebeslut att bygga om de lokaler som Lnu kommer att lämna på Telemarken till en ny kommunal
grundskola. Beslut har också tagits om en första etapp avseende omställning av lagerbyggnaden Släggan 3 för
idrottsändamål. Projektet går under namnet KIFAB Arena och skall bl.a. innehålla en innebandyarena.
Intäkterna ligger något bättre än budget samtidigt aktiveras del av pågående och avslutade projekt varför
avskrivningarna är högre än budget. Rörelseresultatet är ca 1,5 mnkr bättre än budget. Resultat före
dispositioner och skatter är ca 5 mnkr högre än budget främst beroende på ett starkt resultat från HB
Telemarken.
Resultaträkning

Tertial 2
Utfall
Budget

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

77 011,5
101,5
77 113,0

Fastighetsunderhåll
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar / nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

Helår
Budget

Prognos

Föreg. år

73 925,3 116 327,5 110 888,0 110 200,6
0,0
0,0
0,0
132,0
73 925,3 116 327,5 110 888,0 110 332,6

-7 881,0 -6 103,3 -9 155,0
-13 144,5 -14 189,3 -21 284,0
-6 718,7 -7 139,3 -10 709,0
-26 344,0 -24 953,3 -39 601,2
0,0
0,0
0,0
-54 088,2 -52 385,3 -80 749,2

32 310,0

41 305,7

23 024,8

Resultat från dotterföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader
varav borgensavgift kommunen

8 235,6
4 613,3 10 020,0
6 920,0 10 415,8
47,8
33,3
50,0
50,0
42,2
-14 222,2 -14 466,7 -21 700,0 -21 700,0 -23 139,6
-1 160,0 -1 160,0
-1 740,0
-1 740,0 -1 740,0
17 086,0

11 720,0

Förvaltad yta per anställd

23 948,3

17 580,0

Utfall

Helår
Prognos Föreg.år

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

794 835,2
1 682,7

896 905,2
97 000,0

767 067,6
36 642,1

Summa tillgångar

796 517,9

993 905,2

803 709,7

Eget kapital
varav resultat före dispositioner och skatt
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

98 184,5
17 086,0
32 653,0
8 577,0
580 000,0
77 103,4

105 046,8
23 948,3
32 653,0
8 500,0
680 000,0
167 705,5

81 098,5
28 624,1
32 653,0
8 576,7
580 000,0
101 381,5

Summa eget kapital o skulder

796 517,9

993 905,3

803 709,7

28 624,1

Helår
Utfall
Prognos
Föreg.år
15,52%
13,13%
13,26%

Nyckeltal
Soliditet
Avkastning på totalt kapital,
inkl. Telemarken
Uthyrningsbar yta
Vakansgrad

35 578,3

-5 034,8
-19 113,1
-10 353,5
-34 525,5
0,0
-69 026,9

Rörelseresultat

Resultat före bokslutsdisp. o skatt

21 540,0

-9 155,0
-21 284,0
-10 709,0
-37 430,0
0,0
-78 578,0

Balansräkning

3,35%
kvm
kvm/anställd

4,09%

5,48%

152 000

ca 150 000

2,5%

knappt 4%

11 690

ca 10 714

Intern kontroll och riskhantering
En utvärdering av den interna kontrollen redovisades för styrelsen i januari-16. Av identifierade risker
förekom endast mycket begränsat utfall avseende uteblivna hyresintäkter. I början av året uppmärksammades ett ökat antal påminnelser gällande fakturor som ej kommit in i fakturahanteringssystemet.
Orsaken var ett fel i samband med uppgradering av det kommungemensamma ekonomisystemet. Ev.
åtgärder för att förebygga/förhindra liknande problem görs gemensamt i kommunkoncernen.
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Investeringar
Investeringsprogrammet löper enligt plan och för årets två första tertial uppgår investeringarna till ca 52,4
mnkr. Prognosen för helåret uppgår till ca 110 mnkr och består främst av ombyggnaden av Mjölnaren 4 som
färdigställdes under våren, nybyggnad av en tågservicedepå som färdigställs i september samt nybyggnad av
industri/lagerhall som inleddes under juni-16.
Investeringar
Mjölnaren, Länsstyrelsen
Elefanten, Tågservicedepå
Plåten, Malmixx
Skruven, Halltorpsgruppen
Släggan, KIFAB Arena
Norrgård, KLT
Sutaren, P-däck
Summa investeringar

Utfall
11 291,9
34 343,3
640,0
4 654,7
0,0
1 500,9
0,0
52 430,8

Helår
Prognos Budget
15 000,0 28 000,0
60 500,0 66 000,0
640,0
0,0
27 000,0 30 000,0
5 000,0
0,0
1 800,0
0,0
500,0
0,0
110 440,0 124 000,0

Prognos och framtid
Årets två första tertial belastas med en del specifika underhållskostnader för ombyggnads och renoveringsprojektet i Mjölnaren 4. Intäkterna kommer att succesivt öka under resterande del av året att då även
tågservicedepån kommer att tas i bruk varför bedömningen är att budgeterat resultat för 2016 kommer att
överträffas med ca 6,5 mnkr.

Kalmar Vatten AB
Väsentliga händelser och påverkan på det ekonomiska utfallet
Projekt ”Snabba bostäder” - Befolkningen ökar i Kalmar och det finns behov av fler bostäder. Nya bostadsområden har tagits fram på kort tid. Kalmar Vatten ska bygga ut va-ledningar till dessa områden (Snurrom,
Norra Vimpeltorpet, Södra Ljungbyholm m.fl) och för att klara detta har bolaget omprioriterat i tidplanerna
för planerade va-arbeten. Vissa va-ledningsarbeten bl a reinvesteringar i ledningsnätet blir senarelagda.
Nederbörden i vår del av länet har varit mycket knapp sedan i höstas och grundvattennivåerna är låga.
Mörbylånga kommun har ett akut behov av mer vatten och har efterfrågat hjälp från Kalmar. Sedan februari
månad pågår vattenleveranser från Kalmar till Öland och transporterna har pågått dygnet runt. I mars tog
Landshövdingen och kommunalråden i Kalmar, Mörbylånga och Borgholm ett beslut att bygga en
överföringsledning för dricksvatten mellan Revsudden och Stora Rör. Överföringsledningen blev klar i slutet
av juni och byggandet och finansieringen den stod Borgholms Energi AB för. För att säkerställa
uttagskapaciteten i de kommunala vattentäkterna beslutade Kalmar Vatten att införa bevattningsförbud under
perioden 12 maj till 31 augusti 2016.
Det finns stora behov av fler bostäder i kommunen. Kalmar kommun har tagit fram nya bostadsområden på
kort tid. Områdena ska försörjas med vatten och avlopp och Kalmar Vatten bygger ut va-ledningar till dessa
områden och för att klara detta har bolaget omprioriterat i tidplanerna för planerade va-arbeten. Vissa valedningsarbeten bl a reinvesteringar i ledningsnätet har senarelagt
I samband med ett omkopplingsarbete på råvattenledningen i norra Vassmolösa uppstod Manganutfällning i
vattenledningsnätet. Vattnet var kraftigt missfärgat av Mangan och Kalmar Vatten genomförde en
omfattande informationsinsats för att upplysa Kalmarborna om missfärgningen.
Manganhalten i råvattnet från Bottorps vattenverk har ökat de senaste 10 åren. Mangan oxiderar och fäller ut
som svarta partiklar i råvattenledningarna. Det finns ett behov av en anläggning för Manganavskiljning och
styrelsen har beviljat 0,8 mnkr till en pilotanläggning.
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3 mnkr har beviljats för en ombyggnad av pumpstationen i Kölbygärde. Pumpstationen ligger i f d avloppsreningsverket i Ljungbyholm och hanterar avloppsvatten från hela södra kommundelen. Pumpstationen är
gammal och vid problem får bräddning ske manuellt här.
Intäkterna är högre än budgeterat beroende på ökade anslutningsintäkter, försäljning av vatten till
Mörbylånga, konsultuppdrag och försäkringsersättning för råvattenledningsavbrottet vid Törneby 2010.
Kostnadsökningen beror bl a på fler antal anställda samt ökat underhåll på ledningsnätet. Finansnettot är
bättre än budgeterat beroende på den låga räntan. Resultatet i perioden uppgår till 8,8 (9,0) mnkr.
Resultaträkning

Tertial 2
Utfall
Budget

Prognos

Helår
Budget

Föreg. år

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

99 801,0
2 855,0
102 656,0

95 870,0 151 700,0 143 800,0 147 836,8
915,0
3 150,0
1 373,0
7 204,6
96 785,0 154 850,0 145 173,0 155 041,4

Inköp varor och material
Fastighetsunderhåll
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar / nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

-7 843,0
-854,0
-36 697,0
-32 052,0
-14 263,0
0,0
-91 709,0

-6 970,0
-545,0
-36 860,0
-30 800,0
-15 040,0
0,0
-90 215,0

-11 900,0
-1 100,0
-56 450,0
-48 200,0
-21 900,0
0,0
-139 550,0

-10 455,0
-815,0
-55 290,0
-46 199,0
-22 560,0
0,0
-135 319,0

-11 312,2
-846,0
-51 631,2
-49 762,3
-20 307,6
0,0
-133 859,3

Rörelseresultat

10 947,0

6 570,0

15 300,0

9 854,0

21 182,1

Ränteintäkter
Räntekostnader
varav borgensavgift kommunen

37,0
-2 226,0
-550,0

80,0
-3 650,0
-600,0

50,0
-3 400,0
-900,0

120,0
-5 475,0
-900,0

59,1
-4 576,9
-825,0

Resultat före bokslutsdisp. o skatt

8 758,0

3 000,0

11 950,0

4 499,0

16 664,3

Nyckeltal
Soliditet
Faktureringsgrad Vatten - Producerat
Vattenläckor antal
Reinvesteringar i va-ledningsnätet meter
Inläckage i ledningsnätet

Balansräkning

Utfall

Helår
Prognos Föreg.år

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

524 742,0
30 803,0

539 820,0
29 001,0

492 608,8
29 011,5

Summa tillgångar

555 545,0

568 821,0

521 620,3

Eget kapital
varav resultat före dispositioner och skatt
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

14 675,0
8 758,0
84 638,0
5 212,0
398 634,0
52 386,0

17 865,0
11 950,0
84 638,0
5 200,0
363 050,0
98 068,0

5 916,7
16 664,3
84 638,0
2 611,7
333 267,2
95 186,7

Summa eget kapital o skulder

555 545,0

568 821,0

521 620,3

Helår
Ufall
Prognos Föreg.år
14,52%
14,75%
13,79%
83,4%
83,5%
82,8%
32
45
46
5 800
8 700
10 600
12,9%
15,0%
16,2%

Intern kontroll och riskhantering
Den upprättade Intern kontroll och riskhanteringen har under perioden analyserats. Bolaget har påbörjat
arbetet med att gå igenom de områden som har de största risktalen. Efter händelsen med mangan i
dricksvattnet i 12 juni har riksanalysen uppdaterats.
Omvärdsrisk: Torrare klimat och fler kunder – Långsiktig vattenstrategi i Kalmar och i regionen,
Krisplanen – ta fram fler oberoende vattentäkter.
Giftutsläpp i avloppsnätet: Arbeta aktivt med uppströmsarbetet. Anställt en ny medarbetare som enbart
arbetar med denna uppgift.
Verksamhetsrisker: Större läckor – Saneringar av gamla ledningar. Missfärgat vatten - Manganförekomst
i ledningsnätet.
Personalbehov/fysisk och psykisk ohälsa/ökad sjukskrivning – Upprättat plan för organisatorisk och
social hälsa. Ett av de övergripande målen är att ”Pensionera friska medarbetare”.
Finansiell risk: Analyserat kapital och räntebindningstider vid nyupplåning.
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Investeringar
Under året har bolaget investerat för 46,3 (29,8) mnkr varav reinvesteringar (va-saneringar) i va-ledningsnätet
uppgår till 18,0 (20,5) mnkr.
För att säkerställa vattentillgången i Kalmar och att försörja Öland med vatten har ett antal planerade
investeringar tidigarelagts. De investeringar som har genomförts är: Anslutning av Trafikverkets avhjälpande
brunnar vid Nyboråsen, uppgradering av vattenverket i Bottorp, nya brunnar i Bottorp, uppstart av Halltorp
vattenverk, uppgraderingar i Råsbäck vattentäkt, tryckstegringsstationer i Läckeby och Drag m.m.
Ett större va-saneringsarbete pågår i centrala Kalmar. Det är sträckan utmed Esplanden som va-ledningarna
byts ut. Dagvattenledningarna kommer att klara större mängder vatten från området. Va-saneringsarbetet
kommer att vara klar under 2017. Andra va-saneringsarbetet har genomförts i Lindölundsområdet etapp 2,
Venusvägen, utmed E22 vid den nya Räddningstjänststationen.
Projekt ”Snabba bostäder” har medfört stora investeringar i va-ledningsnätet främst är det vid Snurrom.
Norra Vimpeltorpet som arbeten pågår. Andra större va-ledningsutbyggnader som är klara kan följande
nämnas: Åsagatan(Rockneby), Bergauddsvägen, Mellby (Lindsdal), Linneuniversitetet, m.fl.
Kalmar Vatten AB har tillsammans med andra samarbetspartners sökt och fått LOVA-bidrag (Lokala
Vattenvårdsprojekt) av Länsstyrelsen för ett projekt med syfte att bygga och utvärdera en ny anläggning för
dagvattenrening vid Tjärhovet i Kalmar.
Planering och projektering av ”Kalmarsundsverket”, pilotförsök att rena avloppsvatten med ny teknik,
åtgärder i vattenverket vid Bottorp, nya pumpstationer m.m. är andra stora investeringar som pågår inom
Kalmar Vatten.
Investeringsprognosen för 2016 planeras till 69,0 mnkr.
Investeringar
Inventarier
Reinvestering i ledningsnät
VA-utbyggnad ledningsnät
Dagvattendammar
Utökad vattenförsörjning
Övrigt Vattenverksamheten
Kalmarsundsverket
Pumpstation
Övrigt Reningsverk
Summa investeringar

Utfall
435,0
18 010,0
8 979,0
281,0
12 268,0
1 193,0
2 716,0
1 759,0
649,0
46 290,0

Helår
Prognos Budget
500,0
600,0
25 034,0 26 000,0
14 500,0 17 500,0
1 500,0 7 100,0
14 875,0 14 875,0
1 900,0 2 000,0
6 000,0 10 000,0
3 500,0 4 000,0
1 200,0 1 000,0
69 009,0 83 075,0

Prognos och framtid
Reningsverket på Tegelviken är föråldrat och är över 50 år gammalt. Kalmar kommunfullmäktige har tagit ett
inriktningsbeslut för ”Kalmarsundsverket” i mars med att ge Kalmar Vatten i uppdrag att genomföra
planeringsfasen för projektet ”Kalmarsundsverket” och återkomma med en investeringskalkyl inför ett
investeringsbeslut som medför en utökning av Kalmar Vatten:s borgensram. Inriktningsbeslutet innebär en
övergång från förstudiefas till planeringsfas. Planeringsfasen avser en ny vattenreningsdel samt
ny/ombyggnad av slamhanteringen. Den totala investeringskostnaden för det nya Kalmarsundsverket inkl.
slambehandlingsdelen är i intervallet 850 – 1 100 mnkr.
Kalmar kommun beräknas växa, enligt prognos, med 1 000 personer årligen och nya bostadsområden
planeras för att klara befolkningstillväxten. Kalmar Vatten anpassar och prioriterar utbyggnad av
ledningsnätet efter behovet av ny infrastruktur. Förutom de pågående arbetena till nya bostadsområden
planeras va-utbyggnader till Djurängen, Södra Ljungbyholm, Åbygatan, Bjursnäs Måsbacken.

12 (20)

Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB

Målen med att minimera antalet läckor, minska inläckaget av ovidkommande vatten i spillvattennätet och
reducera antalet bräddningar är att sanera va-ledningsnätet. Kommande va-saneringar är vid Hagbygärde,
Esplanden etapp 2 och 3, Bergaområdet, Dörbylund och Halltorp.
Dagvattenhanteringen vid Hagbygärdediket kommer att förbättras. En ny kulvert samt omläggningar av
dagvattenledningar kommer att genomföras.
Kalmar Vatten står inför stora investeringar i va-ledningsnätet, vattenverksamheten, avloppsverksamheten
och dagvattenhantering under de kommande åren.
Det prognostiserade resultatet för 2016 beräknas till 12,0 (16,6) mnkr, budgeterat resultat 4,5 mnkr.

Kalmar Hamn AB
Väsentliga händelser och påverkan på det ekonomiska utfallet
Säkerhetskraven ifrån både internt och externt håll har skärpts. Med anledning av detta så har ett
utrymningslarm installerats som är ihopkopplat med både Kalmar Hamn AB samt de verksamheter som finns
på Tjärhovet.
Samarbetet med Linnéuniversitetet utvecklas vidare b l a inom sjösäkerhet och under perioden har Kalmar
Rescue Center invigts i Tullhamnen.
I samband med universitetsbyggets start så samverkar Kalmar Hamn med SKANSKA för att möjliggöra
tillgänglighet och ytor för byggets genomförande.
Resultaträkning

Tertial 2
Utfall
Budget

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

19 700,2
2 614,9
22 315,1

Fastighetsunderhåll
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar / nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

19 333,3
2 666,6
21 999,9

Prognos
29 550,0
3 925,0
33 475,0

Helår
Budget
29 000,0
4 000,0
33 000,0

Föreg. år
36 897,7
14,2
36 911,9

-422,0
0,0
-633,0
0,0
-278,0
-9 078,5 -8 726,6 -13 562,0 -13 090,0 -16 588,6
-9 236,8 -8 412,3 -13 855,0 -12 618,0 -14 462,8
-1 634,6 -3 666,6 -2 683,0 -5 500,0 -4 465,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-165,2
-20 371,9 -20 805,5 -30 733,0 -31 208,0 -35 960,1

Rörelseresultat

1 943,2

1 194,4

2 742,0

1 792,0

951,8

Ränteintäkter
Räntekostnader

3,7
-3,8
0,0
1 943,1

0,0
0,0
0,0
1 194,4

0,0
0,0
0,0
2 742,0

0,0
0,0
0,0
1 792,0

7,2
-1,1
0,0
957,9

Resultat före bokslutsdisp. o skatt

Nyckeltal
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Godston

Helår
Prognos Föreg.år

Balansräkning

Utfall

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

56 769,4
24 089,1

66 626,3
11 855,7

55 076,2
26 987,5

Summa tillgångar

80 858,5

78 482,0

82 063,7

Eget kapital
varav resultat före dispositioner och skatt
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

63 012,8
1 943,1
10 393,5
0,0
7 452,2

63 811,7
2 742,0
10 393,0
0,0
4 277,3

61 069,7
957,9
10 393,5
0,0
10 600,5

Summa eget kapital o skulder

80 858,5

78 482,0

82 063,7

Helår
Utfall
Prognos Föreg.år
87,96%
91,64%
84,30%
3,45%
3,71%
1,55%
676 108 1 014 000 1 000 053
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Internkontroll och riskhantering
Som ett led i att ha ett levande dokument för lagen om internkontroll så har Hamnen inlett ett arbete med en
riskhanteringsanalys av bulkprodukter. Detta dokument skall verka som ett underlag för kommande
detaljplan och läggas in och aktualisera riskdokumentet. Utredningen är pågående och kommer att avslutas
under hösten -16.
Hamnen ser samtidigt över driftrutiner för bulkhanteringen av den gröna näringen så att den harmonierar
med verksamhetstillståndet. Alla ändringar kommer att rapporteras in i VLS systemet och i
riskhandteringsdokumentet.
Investeringar
Förberedelse för renovering av Oljefabriken 3 (Byteatern), och ny verkstad på Maskinisten 1 pågår med
projektering och upphandling samt anpassningar i byggnad på Finngrundet som är en del av projektet.
Därutöver mindre hus för oljeavskiljare.
Reinvesteringar har gjorts av lastmaskin, kompaktlastare, arbetsfordon buss och lättare transportfordon.
Investeringar
Pickup Isuzu
Bod oljeavskiljare
Bobcat
Lastmaskin
Kran
Minibuss
Övrigt
Summa investeringar

Helår
Utfall Prognos Budget
239,0
239,0
0,0
115,0
115,0
0,0
635,0
635,0
0,0
849,0
849,0
0,0
0,0 11 200,0 11 200,0
256,0
250,0
250,0
1 233,8
945,7
0,0
3 327,8 14 233,7 11 450,0

Prognos och framtid
Planarbete för att möjliggöra en långsiktig expansion av Hamnen pågår. Denna möjliggör byggnation av ny
verkstad och långsiktig utveckling av Oljefabriken 3 (Byteatern).
Skapande av nya upplagsytor genom ansökan hos mark och miljödomstolen under beredning. Utfyllnadsytan
är en plats för miljömässig hantering av muddringsmassor och möjliggör en långsiktigt positiv
farledsutveckling.
Resultat 2016 väntas vara i linje med budget och något bättre än 2015. Kostnaderna är lägre, men även
volymerna är lägre framförallt på grund av strukturförändringar inom sågverksbranschen. Kalmar Hamn är
volymberoende och har stor del fasta kostnader som ökar något när volymerna ändras. Kalmar Hamn
förväntas få ökade volymer under senhösten med anledning av nedläggningen av Torsås Hamn.
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Kalmar Öland Airport AB
Väsentliga händelser och påverkan på det ekonomiska utfallet
Trafikutvecklingen fortsätter och totalt är passagerarökningen ca 8 % jämfört med föregående år. Det är i
första hand inrikestrafiken till Stockholm som ökar medan utrikestrafiken gått ner då trafiken till Berlin är
nedlagd. Charterutbudet är brett och årets destinationer är Gran Canaria under vintern och Cypern, Kreta,
Kroatien, Mallorca, Rhodos, Sardinien och Sicilien under sommarhalvåret. Totalt är trafikintäkterna 685 tkr
bättre än budget tack vare ökade intäkter för säkerhetskontroll, extra öppethållning och passageraravgifter
inrikes.
Övriga intäkter går 1381 tkr sämre än budget. Här finns en post för miljöbränsle på 514 tkr som balanseras av
motsvarande kostnad eftersom vi inte kommit igång med försäljningen av miljöbränsle. För övrigt tappar vi
intäkter på hyror, reklam och stationstjänst utrikes. För att kompensera intäktsbortfallet har en del av
fastighetsunderhållet skjutits upp och tillsammans med utebliven kostnad för miljöbränsle ger detta lägre
driftkostnader med 983 tkr. Även personalkostnaderna går bättre än budget. Tjänstledighet och
föräldraledighet som ej ersatts fullt ut ger +522 tkr.
Notifieringsprocessen gällande flygplatsens SGEI-uppdrag fortlöper. EU-kommissionen har begärt in
ytterligare kompletteringar och besked väntas i oktober.
Ett nytt EU-regelverk för drift av flygplatser införs under 2017. Flygplatsen har inlett arbetet med att anpassa
alla rutiner och instruktioner för att anpassa mot nämnda regelverk.
Resultaträkning

Tertial 2
Utfall
Budget

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

25 042,0
8 162,0
33 204,0

Inköp varor och material
Fastighetsunderhåll
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar / nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

-255,0
-313,0
-420,0
-470,0
-477,7
-1 396,0 -2 342,0 -3 235,0 -3 372,0 -2 643,0
-11 295,0 -11 279,0 -18 356,0 -18 356,0 -19 479,8
-15 974,0 -16 492,0 -26 102,0 -26 602,0 -24 626,4
-2 438,0 -2 441,0 -3 680,0 -3 680,0 -3 310,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-31 358,0 -32 867,0 -51 793,0 -52 480,0 -50 537,3

Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
varav borgensavgift kommunen
Resultat före bokslutsdisp. o skatt

25 795,0
8 105,0
33 900,0

Prognos
39 530,0
13 367,0
52 897,0

Helår
Budget

Föreg. år

40 230,0
13 367,0
53 597,0

50 739,3
780,8
51 520,1

1 846,0

1 033,0

1 104,0

1 117,0

982,8

0,0
-311,0
-85,0

17,0
-436,0
-40,0

5,0
-800,0
0,0

25,0
-833,0
0,0

48,0
-432,6
0,0

1 535,0

614,0

309,0

309,0

598,2

Nyckeltal
Soliditet
Passagerarantal
Passagerarökning jmfrt föregående år

Helår
Prognos Föreg.år

Balansräkning

Utfall

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

34 569,0
16 471,0

41 347,0
9 625,5

35 527,9
18 909,1

Summa tillgångar

51 040,0

50 972,5

54 437,0

Eget kapital
varav resultat före dispositioner och skatt
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

15 103,0
1 535,0
2 606,0
26 546,0
6 785,0

13 877,1
309,0
2 606,0
24 828,0
9 661,4

13 568,1
598,2
2 606,0
26 546,0
11 716,9

Summa eget kapital o skulder

51 040,0

50 972,5

54 437,0

Helår
Utfall
Prognos Föreg.år
33,57%
31,21%
28,66%
149 054
138 691
8,00%
6,00%

Intern kontroll och riskhantering
Under perioden har flygplatsen identifierat tre risker:
Verksamhetsrisk
Det finns en risk för kompetens- och personalbrist eftersom flygplatsen växt och utvecklats i en hög takt
under flera år.
Legal risk
Resultatet av EU-kommissionens granskning av SGEI kan innebära vissa begränsningar i den offentliga
finansieringen av verksamheten. Arbetet med frågan pågår för närvarande.
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Omvärldsrisk
Effekten av införande av flygskatt kommer enligt Svenskt Flygs beräkningar innebära en nedgång runt 15 %
på inrikestrafiken.
Investeringar
Om- och utbyggnad av långtidsparkeringen med övergång till bomsystem pågår och projektet beräknas vara
klart under hösten. Vissa åtgärder har tidigarelagts och en kostnadsökning pga ändrade förutsättningar gör att
projektets prognos är 5500 tkr. Prognosen totalt för årets investeringar är 9500 tkr, dvs 3000 tkr lägre än
budget. Ett planerat system för radartäckning utgår och istället planeras för nya tekniska lösningar i samarbete
med Försvarsmakten. Investeringen i platta 1 och 2 på 1050 tkr flyttas fram i väntan på besked från EU i
SGEI-frågan.
Investeringar
Ombyggnad parkering inkl bomsystem
Övriga investeringar
Summa investeringar

Helår
Utfall Prognos Budget
1 345,0 5 500,0 3 500,0
135,0 4 000,0 9 000,0
1 480,0 9 500,0 12 500,0

Prognos och framtid
Prognos för helår är att budgeten hålls. Trafikintäkterna blir högre än budget tack vare högre intäkter för
säkerhetskontroll och passageraravgifter. Detta överskott ger utrymme för satsning på två större projekt;
- Etablering av ny Resetjänst, målet är att underteckna avtalet under oktober.
- Starta upp försäljning av miljöbränsle till flygplan.

Kalmar Science Park AB
Väsentliga händelser och påverkan på det ekonomiska utfallet
Det beviljade EU-projektet RINK, Regional Inkubation Kalmar Län, har gått in på sitt första
år av tre. Syftet med projektet är att testa en regional inkubatorfunktion via Kalmar Science
Parks inkubator ute i länet för att stimulera uppkomsten av kunskapsintensiva tillväxtbolag.
Detta mot att deltagande kommuner tar uppkomna kostnader för dessa bolag i respektive
hemkommun. Projektet är mycket framgångsrikt och prognosen är att uppsatta måltal kommer att nås före
utsatt tid och säkerligen också överskridas. Via projektet öppnas en ny arena
upp för möten och samarbeten mellan inkubatorbolag från olika kommuner som inte tidigare har funnits,
vilket ger en positiv effekt på det lokala samt regionala näringslivet och omkringliggande
arbetsmarknadsregion.
Att Kalmar Science Park allteftersom har höjt intagningsnivån till Inkubatorverksamheten och kan än mer
målmedvetet satsa på de antagna bolagen, resulterar nu i betydande framgångar för flera av bolagen. Hittills
under året har sex bolag i Inkubatorn tillsammans erhållit drygt 2 Mkr av Vinnova i syfte att kunna
vidareutveckla sig, vilket i sin tur ger positiva effekter på kringliggande näringsliv men sätter också en
kvalitetsstämpel på såväl bolagen som på Kalmar Science Park.
Periodens resultat är 2 877 mkr vilket motsvara förväntningar, dock är det periodiserade budget lägre pga.
att huvudintäkterna från Kalmar Kommun i budgetet inte är periodiserade på hela året. Även projektet
RINK påverkade både intäkterna och kostnader under perioden. Både personal- och andra externa
kostander är lägre än budgeterad samtidigt har intäkterna ökat. Intäkterna i form av t.ex. medfinansiering
löper i takt med rekvisitionen till Tillväxtverket. På ett helårsperspektiv ligger vi dock i fas.
Personalkostnader är lägre än budgeterad detta pga. att en nyrekrytering inte kom på plats förrän i augusti
och samtidigt har man bemannat tjänsten med en deltidanställd som i sin tur finansierats delvis i projektet.
I övrigt ligger rekvisitioner till Tillväxtverket för projektet RINK i fas.
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Resultaträkning
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Tertial 2
Utfall
Budget

Prognos

Helår
Budget

Föreg. år

6 593,0
1 163,0
7 756,0

4 267,2
2 038,0
6 305,2

6 401,0
3 057,0
9 458,0

6 401,0
3 057,0
9 458,0

6 279,1
1 442,6
7 721,7

-2 109,0
-2 758,0
-10,2
0,0
-4 877,2

-2 919,0
-3 364,0
-8,6
0,0
-6 291,6

-4 379,0
-5 046,0
-13,0
0,0
-9 438,0

-4 379,0
-5 046,0
-13,0
0,0
-9 438,0

-3 334,5
-4 254,6
-15,3
0,0
-7 604,4

Rörelseresultat

2 878,8

13,6

20,0

20,0

117,3

Ränteintäkter
Räntekostnader

0,2
-2,0
0,0
2 877,0

0,0
-12,6
0,0
1,0

0,0
-19,0
0,0
1,0

0,0
-19,0
0,0
1,0

0,9
-2,0
0,0
116,2

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar / nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

Resultat före bokslutsdisp. o skatt

Nyckeltal
Soliditet
antal utvärderade affärsidéer/företag(mål 110)
antal bolag som deltagit i förinkubatorn (mål 25)
antal bolag i ordinarie inkubatorprocess(mål 18)
antal e-commercebolag ( mål 30)
antal memberbolag ( mål 35)

Balansräkning

Utfall

Helår
Prognos

Föreg.år

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

11,7
5 716,5

8,9
3 001,0

21,9
3 337,6

Summa tillgångar

5 728,2

3 009,9

3 359,5

Eget kapital
varav resultat före dispositioner och skatt

4 336,6
2 877,0

1 460,6
1,0

1 459,6
116,2

Kortfristiga skulder

1 391,6

1 549,3

1 899,9

Summa eget kapital o skulder

5 728,2

3 009,9

3 359,5

Helår
Utfall
Prognos Föreg.år
75,71%
48,53%
43,45%
88
36
13
12
12
12
26
28
25
33

Intern kontroll och riskhantering
Den interna kontrollplan kopplat till genomförd riskanalys januari 2016 tillämpas enligt upplägg. Av de
händelser som har fått ett specifikt åtgärdsdatum, men där konsekvensen ej bedöms som mycket
stor/allvarlig, har de flesta åtgärdats inom utsatt tid. Majoriteten av de kvarstående har involverat en tredje
part som i sin tur har påverkat tidsspannet.
Investeringar
Inga större investeringar är planerade eller har gjorts under året.
Prognos och framtid
Kalmar Science Park räknar med att uppnå full ordinarie bemanning från och med halvårsskiftet och
prognos för 2016 ligger fortfarande i linje med budgeten för 2016.
Kalmar Science Park har uppnått en full bemanning igen och med hänsyn till ovanstående händelser där man
möter projektresultaten med en handlingsplan för hösten 2016 blir prognosen enligt budget.

Destination Kalmar AB
Väsentliga händelser och påverkan på det ekonomiska utfallet
För andra året i rad har Kalmar röstats fram som Årets sommarstad på reseguiden.se. Utmärkelsen har gett
stor uppmärksamhet, skapat stolthet bland invånarna och har också kunnat användas i sommarens
marknadsföring. Ett samarbete kring marknadsföring har inletts med Ölands turistorganisation och det första
gemensamma utskick som gjordes resulterade genast i konkreta bokningar. Sedan flera år ingår Kalmar i ett
regionalt projekt kring marknadsföring och via detta har flera internationella pressbesök kommit under
perioden. Just nu pågår arbetet med höstens/vinterns Kalmarmagasin, som når hushållen i mitten av oktober.
Än så länge har bara preliminära siffror redovisats, men det ser ut att ha varit en bra sommar för
besöksnäringen. Perioden januari-juni visar på en preliminär ökning av antalet kommersiella gästnätter med ca
8% för kategorierna stugby, vandrarhem, hotell och camping. Definitiva siffror för helåret kommer först i april
2017. Antalet besök på webbplatsen kalmar.com har ökat jämfört med samma period 2015, liksom antalet
följare i sociala medier. Den nya Kalmarappen har också fått en bra start. Besöken på turistbyrån/gästhamnskontoret har minskat något, men det har skett en viss ökning på försäljningen. Efterfrågan på
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husbilsplatser är större än tillgången. Per augusti hade denna del av verksamheten ökat med 10% och det finns
stor utvecklingspotential. Det är därför av stor vikt att hitta nya centrala platser där vi kan erbjuda full service.
Kalmar Slott har fram till den 24/8 haft 74.918 entrébetalande besökare, vilket är något fler än vid samma
tidpunkt 2015. Slottet har utökat öppettiderna och har i år öppet dagligen från 1/5–6/11. Årets säsongsutställningar, 10 ways with Swedish glass och Emil!, har tagits emot väl och finns kvar en bit in på hösten.
Barnens Slott fortsätter att ha en god utveckling; i år deltog ca 17.500 barn och dessutom erbjöd slottet flera
attraktiva familjeföreställningar. Nu pågår förberedelser för höstens och vinterns evenemang. Slottet ingår
också i ett projekt för att förmedla det kulturhistoriska Kalmar/Öland. De senaste årens utgrävningar har ökat
kunskapen om Kalmars – och Kalmar Slotts – rika historia.
Kalmar börjar bli känt som en bra evenemangsstad och flera arrangörer hör av sig och vill göra satsningar här.
Några av sommarens nya evenemang var Kalmar Beach Tour i beachvolley, Kalmar Swimrun och
musikfestivalen A Walk In The Park. Dessutom var Kalmar värd för två stora fotbollsmatcher, Sverige–Japan
och Kalmar FF–Irak, något som möjliggjordes av den erfarenhet staden numera har av större evenemang. Den
sistnämnda matchen var också en satsning för att främja kommunens integrationsarbete.
Resultaträkning

Tertial 2
Utfall
Budget

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

30 104,0
2 602,0
32 706,0

Inköp varor och material
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar / nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

-3 472,0 -2 581,0 -4 482,0 -4 283,0 -5 428,6
-15 849,5 -14 679,0 -19 689,0 -18 910,0 -19 540,8
-11 679,0 -10 504,0 -14 684,0 -14 970,0 -15 505,5
-1 818,5 -1 895,0 -2 818,0 -2 843,0 -2 854,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-32 819,0 -29 659,0 -41 673,0 -41 006,0 -43 329,1

Rörelseresultat

39 461,0
1 468,0
40 929,0

38 857,0
1 232,0
40 089,0

Föreg. år
41 312,5
1 648,7
42 961,2

-113,0

-1 301,0

-744,0

-917,0

-367,9

-1,0
-6,0

7,0
-35,0

10,0
-50,0

10,0
-50,0

0,4
-22,7

-120,0

-1 329,0

-784,0

-957,0

-390,2

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat före bokslutsdisp. o skatt

27 660,0
698,0
28 358,0

Helår
Budget

Prognos

Nyckeltal
Soliditet
Entrébetalande besökare Slottet
Båtdygn
Husbilsdygn
Besökare Turistbyrån

Helår
Prognos Föreg.år

Balansräkning

Utfall

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

17 865,0
10 269,0

16 915,6
9 468,0

19 196,8
6 333,2

Summa tillgångar

28 134,0

26 383,6

25 530,0

4 094,0
-120,0

3 430,0
-784,0

4 214,9
-390,2

Kortfristiga skulder

24 040,0

22 953,6

21 315,1

Summa eget kapital o skulder

28 134,0

26 383,6

25 530,0

Eget kapital
varav resultat före dispositioner och skatt

Helår
Utfall
Prognos Föreg.år
14,55%
13,00%
16,51%
76 711
84 920
6 500
6 607
2 200
2 354
72 500
82 193

Intern kontroll och riskhantering
I bolagets riskanalys har ledningsgruppen identifierat såväl omvärldsrisker som verksamhetsrisker. Enligt den
interna kontrollplanen är det verksamhetsrisk 2.2, som avser bemanning/personal, som särskilt ska följas upp.
Redan vid förra uppföljningen hade ledningen påbörjat planering av önskade utbildningar och en dialog förs
med moderbolaget och styrelse för att skapa mer resurser till de funktioner där behovet är störst samt för att
kunna ha en hållbar löneutveckling.
Investeringar
Den stora investeringen 2016 har varit tre digitala informationsskyltarna som finns vid slottsentrén, dessa
synliggör all information gällande Slottet i ett tidigt skede för besökarna.
Övriga investeringar under året är en portabel högtalaranläggning som kan användas vid Slottets olika
evenemang. Basutställningen har kompletterats med nytt ”skådebord” samt nya vepor gällande 800-år av
krig, makt och ära.
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Investeringar
Kalmar Slott
Förstärkt rekvisita befintlig basutställning
Spotlights till flertalet salar
Högtalare mobil scenteknink
Digitala skärmar
El/data uttag i Månssons golv
Summa investeringar

Helår
Utfall Prognos Budget
0,0
0,0
0,0
43,0
53,2
53,2
32,0
32,0
32,0
71,0
71,2
71,2
331,0
306,0
331,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
502,0
487,4
537,4

Prognos och framtid
Destination Kalmars prognostiserade resultat är 1,2 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på
att slottet har haft fler entrébetalande besökare än budgeterade, men även husbilsparkeringen ökar jämfört
med budget. Kostnader för evenemangen har ännu inte slutredovisats och det är därför svårt att lämna en
fullständig prognos. Prognosen för 2016 räknas bli 173 tkr bättre jämfört med budget.

Kalmar Energi Holding AB, koncern
Väsentliga händelser och påverkan på det ekonomiska utfallet
Under våren har projekt Nöbble solpark slutlevererats och from i sommar tas solenergin emot på elnätet och
kommer medlemmarna i föreningen till nytta. Totalt beräknas anläggningen tillföra en energimängd som
motsvarar uppvärmningen av 30 villor eller årlig bränsleförbrukning för 200 elbilar.
Utöver detta har resan för att underlätta vardagen för elbilsägare har inletts under sommaren och
snabbladdstationer för både Tesla och övriga bilmodeller finns nu tillgängliga längs med E22an och den vita
fläcken på kartan börjar fyllas med möjligheter.
Det varma klimatet påverkar omsättning och resultat i framför allt värmeverksamheten. Tillgängligheten i
anläggningarna är mycket hög vilket visar på god teknisk tillgänglighet och få avbrott till kund. Byggnationen i
Kalmar gynnar verksamheten och anslutningsnivån för både fjärrvärme, elnät och fiber ligger över målbilden.
Resultatet per augusti ligger i nivå med budget. Dock vet vi att det finns periodiseringseffekter koppladet till
revisionen på Moskogen som innebär att det saknas kostnader på cirka fem miljoner som är budgeterade och
som kommer att falla ut.
Resultaträkning

Tertial 2
Utfall
Budget

Prognos

Helår
Budget

Föreg. år

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

406 985,0 417 531,0 686 031,0 684 777,0 634 149,0
27 839,0 15 439,0 22 888,0 17 542,0 15 646,0
434 824,0 432 970,0 708 919,0 702 319,0 649 795,0

Inköp varor och material
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar / nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

-208 941,0
-55 200,0
-35 219,0
-51 692,0
0,0
-351 052,0

-205 868,0
-55 865,0
-35 904,0
-52 493,0
0,0
-350 130,0

-345 171,0
-92 554,0
-63 089,0
-78 943,0
0,0
-579 757,0

-332 839,0
-90 002,0
-63 854,0
-79 932,0
0,0
-566 627,0

-294 469,0
-93 172,0
-65 087,0
-73 691,0
0,0
-526 419,0

Rörelseresultat

83 772,0

Ränteintäkter
Räntekostnader

163,0
67,0
211,0
180,0
293,0
-30 737,0 -30 728,0 -45 821,0 -45 852,0 -46 801,0

Resultat före bokslutsdisp. o skatt

53 198,0

82 840,0 129 162,0 135 692,0 123 376,0

52 179,0

83 552,0

90 020,0

Balansräkning

Utfall

Helår
Prognos Föreg.år

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

1 371 207,0 1 368 786,0 1 391 944,0
325 688,0 333 581,0 372 587,0

Summa tillgångar

1 696 895,0 1 702 367,0 1 764 531,0

Eget kapital
varav resultat före dispositioner och skatt

525 841,0
53 198,0

519 858,0
83 552,0

562 786,0
76 868,0

Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

83 909,0
947 749,0
139 396,0

95 491,0
929 340,0
157 678,0

85 246,0
967 215,0
149 284,0

Summa eget kapital o skulder

1 696 895,0 1 702 367,0 1 764 531,0

76 868,0
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Intern kontroll och riskhantering
Kalmar Energi har en tydligt reglerade riskhantering med av styrelsen avtagna policydokument som styr de
finansiella riskerna i verksamheten såsom bränslepolicy, elproduktionspolicy, finanspolicy, elhandelspolicy
samt en övergripande policy som hanterar även verksamhetsriskerna. De operativa riskerna hanteras via ett
systematiskt arbete i den löpande förvaltningen och övervakning sker främst genom rapportering till forumet
för säkerhet, arbetsmiljö och miljöfrågor, SAM. Intern kontroll övervakas bland annat via attestinstruktionen.
Årlig översyn av samtliga policydokument och attestinstruktion sker på det konstituerande styrelsemötet i maj.
Anpassning och utveckling sker till de krav som omvärlden ställer på verksamheten.
Investeringar
Investeringarna per augusti uppgår totalt i koncernen till 30,8 mnkr. Expansiva Kalmar ger investeringar i
ledningsnät både för el- och värmeverksamheterna. Även expansion inom svartfiber ger investeringsbehov.
Investeringarna i verksamheten beräknades i budget uppgå till drygt 61 mnkr men den senaste prognosen
indikerar på en något lägre takt och beräknas hamna på omkring 50 mnkr.
Investeringar
Opto/Fiber
Nyinvestering fjärrvärmenät
Samfälligheter fjärrvärme
Nyinvestering elnät
Övrigt
Summa investeringar

Utfall
3 003,0
5 278,0
5 989,0
8 993,0

Helår
Prognos Budget
5 000,0 4 000,0
8 200,0 5 000,0
7 000,0 7 000,0
6 000,0 7 250,0

7 505,0 23 266,0 38 100,0
30 768,0 49 466,0 61 350,0

Prognos och framtid
Digitaliseringen och urbaniseringen är globala trender som påverkar verksamheten i form av ökad efterfrågan
på fiber och övrig infrastruktur men leder även till ändrade förväntningar från kund på hur Kalmar Energi
paketerar och kommunicerar sitt erbjudande. Fortsatt låga energipriser ställer krav på effektivisering för att
dämpa kostnadsutvecklingen och därmed säkrar konkurrenskraften.
Årets tredje prognos innebär en sänkning av resultatet med hänvisning till en engångspost som påverkar
värmeverksamheten. Målsättningen för året är dock att hantera denna sänkning i resultatet i så stor
utsträckning som möjligt via ett flertal åtgärder samt ökade anslutningar till följd av växande Kalmar.
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för del av Södra Fredriksskans, del av
Malmen 2:3 m fl, Kalmar kommun

_____________________________________________________________
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2 maj – 30 maj 2016.
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Under
granskningstiden inkom 15 skriftliga yttranden som sammanfattas och
kommenteras nedan.

Sammanfattning
Inkomna synpunkter
Under granskningstiden inkom några yttranden som direkt godkänner
detaljplanen samt några som anser att Fredriksskans ska bibehållas i sin helhet
som park för idrott och rekreation eller möjligen bebyggas i samklang med
idrotten på helt annat sätt än vad planförslaget anger. Många av de inkomna
granskningsyttranden har konkreta synpunkter på hur handlingarna kan
förtydligas innan antagande. Synpunkterna avser följande;
Miljöfrågor – synpunkter på att förtydliga;
•

särskilda skäl för att upphäva strandskydd inom vattenområde

•

hantering av markföroreningar, på sid 15, 44 och 49 i planbeskrivning
samt på plankarta.

•

avstämning med MSB att metangasproduktionen inte medför problem
i området

•

bestämmelser om bulleråtgärder för vissa bostadshus samt förskolas
utemiljö

•

om dagvattennätet är dimensionerat för att klara större
nederbördsmängder

•

hur ytor för infrastruktur säkerställs under nivån +2,8m samt beskriva
en planberedskap för framtida översvämningsåtgärder

•

formulering för lägsta nivå +2,8 m i miljökonsekvensbekrivningen

Planenheten │
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Idrott – synpunkter på att förtydliga;
•

hur tillgång till toaletter ska lösas på Lindö när idrotten hänvisas dit

•

att parken vid Stagneliusskolan inte är lämplig för skolidrott

•

att befintlig A-plan och ny gräsyta i parken på Fredriksskans under
perioder i huvudsak kommer att behövas för skolidrott

•

att samverkan mellan idrott och boende kräver dialog med föreningar

Gestaltning – synpunkter på att förtydliga;
•

beskrivningen om utformningsbestämmelse för husgavlar

•

möjlighet att använda belysningsarrangemang brottsförebyggande

Teknisk försörjning – synpunkter på att omformulera;
•

beskrivning av framtida tryckavloppsledning och hur tryckledning från
ny pumpstation kommer anslutas vidare.

•

skrivning om magnetfält och flytt av högspänningskablar

Synpunkter avseende konsekvenser som lyfts av boende;
•

krav på ersättning för besiktningskostnader och eventuella
skadeanspråk om ny byggnation påverkar befintliga fastigheter

•

beskriv hur kommunen tar hänsyn till hur störningar från
pålningsarbete och boendes åtgärdsförslag kan beaktas samt vad
tidsreglering innebär

•

justera beskrivning sid 35 av parkeringssituation på Strandgatan

•

befintliga bostadsfastigheters värde påverkas om Fredriksskans bebyggs

•

behåll Fredriksskans som nu, för idrott, evenemang och konserter. Om
det måste byggas bostäder, så placera dem i sydligaste delen och anlägg
extra träningsplan istället för byggnader i den nordliga delen.

Övriga synpunkter;
•

plangränsen bör justeras så att en rest från gällande detaljplan släcks

•

planförslaget stämmer inte med översiktplanens intentioner

•

helhetsbild saknas för Fredriksskansområdet

•

kvarteret närmast södra läktaren bör utgå pga respektavstånd

•

utöka p-garage så mycket som möjligt för optimalt samutnyttjande

•

kritik mot hänvisning till exploatering av Lindö för idrottsbehov

•

kritik mot den ekonomiska sammanfattningen som inte tar upp
åtgärder utanför planområdet

•

förtydliga egenskapsbestämmelser för byggrätter intill
Fredriksskansgatan

•

rätta beskrivning av bestämmelserna P1 och g2.
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Planhandlingarna förtydligas inför antagande
Efter granskningstiden förtydligas detaljplanen med uppgifter som redan
funnits redovisade, men på olika ställen i planhandlingarna eller i tillhörande
utredningar. Justeringarna bedöms därmed kunna betraktas som redaktionella.
Planhandlingarna förtydligas avseende följande frågor:
Planbeskrivningen (sidorna hänvisar till granskningsversionen)
sid 6. Förtydliga särskilda skäl för att upphäva strandskydd inom vattenområde
sid 11 och 45. Förtydliga hur ytor för infrastruktur kan säkerställas under nivån
+2,8m samt beskriva att det ska tas fram planberedskap för framtida
översvämningsåtgärder
sid 15, 44 och 49. Förtydliga hantering av markföroreningar
sid 31. Förtydliga utformningsbeskrivningen om husgavlar
sid 35. Förtydliga att befintlig A-plan och ny gräsyta i parken på Fredriksskans
under perioder i huvudsak kommer att behövas för skolidrott
sid 35. Justera beskrivning av parkeringssituation på Strandgatan
sid 40. Omformulera beskrivning av framtida tryckavloppsledning och hur
tryckledning från ny pumpstation kommer anslutas vidare.
sid 42. Förtydliga att dagvattennätet är dimensionerat för att klara större
nederbördsmängder
sid 44. Förtydliga formulering om bulleråtgärder för vissa bostadshus samt
förskolas utemiljö
Sid 45. Omformulera skrivning om magnetfält och flytt av högspänningskablar
Sid 48. Stryk att område 2 berörs av planbestämmelse g2.
Plankarta och planbestämmelser
Förtydliga hantering av markföroreningar som information på plankarta i ruta
med Övriga upplysningar.
Förtydliga planbestämmelse ”m” om bulleråtgärder för vissa bostadshus samt
förskolas utemiljö
Förtydliga egenskapsbestämmelserna för byggrätter intill Fredriksskansgatan
genom att lägga in båda föreslagna totalhöjder i samma bestämmelse 0/0
Justera gräns för PARK1 så att den inkluderar rest av gällande detaljplan
Justera formulering av planbestämmelserna P1 till (P1)
Förtydliga område med prickmark utmed de långfasader mot Fredriksskansgatan där parkeringsgarage tillåts under mark.
Miljökonsekvensbeskrivning (sidorna hänvisas till granskningsversionen)
sid 18. Omformulera att Stagneliusskolans park kan nyttjas för uteaktiviteter
Sid 20. Beskriv hur kommunen tar hänsyn till hur störningar från pålning och
boendes åtgärdsförslag kan beaktas samt vad tidsreglering innebär
Sid 23. Förtydliga formulering för lägsta nivå +2,8 m
sid 24. Förtydliga beskrivning om hantering av markföroreningar
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Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen i Kalmar län
Sammanfattning
Länsstyrelsen anser att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som kan
föranleda prövning enligt 11 kap. l0§ PBL, under förutsättning att
detaljplaneförslagets planbeskrivning förtydligas avseende strandskydd,
markföroreningar och buller, samt att plankartan justeras avseende
markföroreningar och buller.
Riksintresse
Fredriksskansområdet gränsar till utpekat riksintresseområde för
kulturmiljövården, H48, Kalmar. Den nu föreslagna bebyggelsen bedöms inte
påtagligt skada det angränsande riksintresset.
Strandskydd
Länsstyrelsens synpunkt från samrådet kvarstår avseende upphävandet av
strandskyddet inom vattenområdet, det vill säga att kommunen behöver
utveckla de särskilda skälen för upphävandet inom vattenområdet eftersom
området inte tidigare har varit ianspråktaget.
Miljökvalitetsnormer
Buller
Det finns möjlighet att klara riktvärdena för buller utifrån det som är beskrivet
i handlingama, men det förutsätter en viss typ av utformning av bebyggelsen,
med bland annat genomgående lägenhet med tyst sida och att hus uppförs
utmed Fredriksskansgatan. Hur utformningen av hörnlägenheterna ska göras
prövas i samband med bygglovsprocessen.
Länsstyrelsen påpekade i sitt samrådsyttrande att kommunens ställningstagande
gällande buller med bestämmelse i plankartan bygger på att avskärmande
huskroppar uppförs längs Fredriksskans gatan. I den till granskningen
kompletterande bullerberäkningen konstateras att ljudnivåer över 55 dBA
riskerar att påverka byggnader på området på nivåer 5 meter över marknivån
och högre. Om byggnader inte uppförs utmed Fredriksskansgatan enligt
planförslaget finns risk att bullernivåer över gällande riktvärden kommer att
uppstå även för bostäder längre in på området. För dessa områden finns enligt
planförslaget ingen reglerande planbestämmelse. Planbestämmelsen m behöver
således finnas för samtliga markområden för bostadsändamål som riskerar
påverkas av bullernivåer över riktvärdena för buller oberoende av om
avskärmade huskroppar uppförs eller ej.
Förskolans utemiljö riskerar att påverkas av ljudnivåer över 55 dBA enligt den
kompletterande bullerutredningen. Enligt miljööverdomstolen ska skolgårdar
räknas och bedömas som uteplatser, vilket innebär att åtgärder krävs för att
minska påverkan fi·ån buller. Den bullerutredning som gjorts verkar
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dock inte ha tagit hänsyn till kalkstensmuren i anslutning till entrén till
Fredriksskans, för söder om entrén där muren inte finns är
bullerutbredningens resultat lika som där muren finns. Ett förtydligande
av planbeskrivningen bör därför göras avseende skolgårdens utsatthet och
möjlighet att förebygga buller från Fredriksskansgatan.
Klimatanpassning och dagvatten

Länsstyrelsen ser positivt på att skrivelsen om golvhöjd i samrådsförslaget
ändrats till att byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp
till en nivå +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion. Det
står i MKB:n på sidan 21 att inte bara husen ska klara en översvämning,
detsamma gäller för all infrastruktur såsom vägar, el, vatten och avlopp etc. I
planbeskrivningen hänvisas till att i plankartan anges med planbestämmelser
föreskriven höjd över nollplanet, vilket innebär att större delen av områdets
ytor för infrastruktur kommer att ligga under nivån + 2,8 meter över
nollplanet. Dock bör texten i planbeskrivningen förtydligas avseende hur man
tänkt att ytor för infrastruktur under säkerhetsnivån +2,8 meter kommer att
säkerställas.
I dagsläget är hotet för havsvattennivåer överstigande 2 meter osannolikt, men
i takt med att havsvattennivåerna stiger ökar hotet och därmed sannolikheten
för höga havsvattennivåer. Det innebär att klimatanpassningsåtgärder inte
behöver vidtas nu eller i den närmaste framtiden, men det måste finnas en
planering för vilka åtgärder som är nödvändiga och när dessa behöver sättas in.
För samhällsviktiga funktioner, infrastrukturer och nybyggnationer bedömer
länsstyrelsen att åtgärder måste vidtas när risken för skador från exempelvis
översvämning har uppnått l %.
I den reviderade miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande detaljplanen står
det under punkten dagvatten och klimatanpassning på sidan 22 att utifrån
modellsimuleringar så riskerar vissa delar av dagvattennätet att bli
översvämmat vid l0-års regn. Med tanke på att nederbördsmängderna beräknas
öka i framtiden med cirka l0 % samt allt oftare komma i form av skyfall eller
kraftig nederbörd bör dimensioneringen av dagvattennätet ses över för att klara
större nederbördsmängder.
Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
Kommunen har gjort kompletterande markundersökningar och som resultat av
dessa skriver kommunen i planbeskrivningen att hela planområdet ska saneras.
Kommunens avsikt är att saneringen sker utifrån framtagna åtgärdsmål i
rapport Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra
Fredriksskansområdet (s 41 , tabell 9-1, Kemakta Konsult AB, augusti 2015).
Detta har delvis angivits i plankartan. Kalmar kommun har till länsstyrelsen
2016-06-03 kompletterat handlingarna med mer detaljerad text till
planbeskrivningen om hantering av markföroreningar, med avsikt att införas på
sidorna 15, 44 och 49.
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Att marksanering sker inom hela planområdet till angivna åtgärdsmål är
avgörande för planens lämplighet för bostäder, samt för hur mycket
föroreningar som fortsättningsvis kommer att påverka vatten som rör sig inom
planområdet som grund-, lak-, dag-, och kustvatten. Marksaneringen av
området kommer bland annat att leda till förbättrad vattenkvalitet i
Malmfjärden.
På plankartan anges att "bygglov får endast ges under förutsättning att markens
lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har
avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten".
Länsstyrelsen anser att kommunen ska komplettera denna skrivning på
plankartan med meningen "Med vidtagits avses att i planbeskrivningen
redovisade åtgärdsmål har uppnåtts för hela planområdet".
Övriga synpunkter
Miljökonsekvensbeskrivning
På sidan 23 i miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande detaljplanen står det att
en planbestämmelse har införts som reglerar lägsta nivå för färdigt golv till 2,8
m över nollplanet, vilket inte stämmer med plankartans planbestämmelse, och
bör därför justeras. Längre ner på sidan 23 under Förslag till åtgärder/fortsatt
arbete, anges rätt formulerad planbestämmelse.
Plankartans planområde/planbestämmelser
I förslaget till granskningshandling har kommunen begränsat planområdet
jämfört med samrådsversionen. Framförallt har idrotts- och naturområdet
utmed stranden undantagits planområdet. Länsstyrelsen vill uppmärksamma
kommunen på att den gällande detaljplanen för Malmfjärden (0880K-I: 128)
har ett utpekat område för idrottsändamål (kvartersmark), vilket i en smal
remsa blir kvarlämnat mellan nu föreslaget parkmarksområde och i den
gällande planen område för park eller plantering.
På plankartan finns bestämmelsen f2 som anger att Husens gavlar ska utformas så
att de upplevs smäckra mot parken. Planbeskrivning anger att det kan gestaltas på
olika sätt och därför hålls flexibelt inom byggrätterna för att ge kreativt spelrum i
kommande arkitektoniskt gestaltningsarbete. Länsstyrelsen anser att det är en otydlig
planbestämmelse som bör förtydligas mer specifikt i planbeskrivningen eller
utgå för att uppnå kravet på tydlighet.
På plankartan utmed Fredriksskansgatan finns en smal remsa med
bestämmelse om byggnadshöjd för byggrätterna med avsikt att översta
våningen ska vara indragen från gatan. Bestämmelsen om byggnadshöjden
närmast gatan står ensam i sitt egenskapsområde, vilket innebär att
bestämmelserna i egenskapsområdet innanför med beteckningarna m, f1, f3 och
f4 inte gäller för området närmast gatan. Det södra kvarteret saknar för övrigt
motsvarande bestämmelser om utformning.
Deltagande
Beslut att avge detta yttrande har fattats av samhällsbyggnadschef Eva Brynolf
efter föredragning av planeringsarkitekt Maria Paananen. I ärendet har även
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deltagit planeringsarkitekt Jonas T Sandelius, planhandläggare Kerstin Lind
Andreasson, enhetschef miljöenheten Åsa Axheden, miljöskyddshandläggare
Michael Ingard, handläggare förorenad mark Lill Ljunggren,
kulturmiljöhandläggare Katarina Sundberg, klimatanpassningssamordnare Lars
Ljungström och vattenplanerare Eva T Hammarström .
Kommunens kommentar:
Sammanfattning
- Planbeskrivningen förtydligas avseende strandskydd, markföroreningar och
buller.
- Plankartan justeras avseende markföroreningar och buller.
Strandskydd
- Planbeskrivningen utvecklas avseende särskilda skäl för att upphäva
strandsskydd inom vattenområdet.
Buller
- Två byggrätter, som marginellt kan påverkas av trafikbuller om byggnader
utmed Fredriksskansgatan inte uppförs först, kompletteras med
planbestämmelse m .
- Förskolans utemiljö riskerar att påverkas av ljudnivåer över 55 dBA enligt
Soundcons PM till trafikbullerutredning daterad 2015-11-06. Men den
kompletteringen till bullerutredningen har tyvärr mycket riktigt inte tagit
hänsyn till att kalkstensmur i anslutning till planförslagets förskoleområde
kommer att vara kvar. Bullerutredning daterad 2014-08-22, som togs fram till
detaljplanens samrådsskede, visar dock att förskolegården klarar bullergränsen
55 dBA med marginal då gården kommer att ligga i ljudskugga från både
byggnad och mur. Planbeskrivningen förtydligas med följande; ”Eftersom den
höga kalkstensmuren ska vara kvar kommer förskolegården tillsammans med
ny byggnad att ha högst 45 dBA ljudnivå, enligt vad som framkommit i
Soundcons utredning, daterad 2014-08-22.”
Klimatanpassning och dagvatten
- Planbeskrivningen förtydligas avseende hur ytor för infrastruktur under
säkerhetsnivån +2,8 meter kan säkerställas. Vidare beskrivs att
klimatanpassningsåtgärder inte behöver vidtas nu eller i den närmaste
framtiden, men att det måste finnas en planering för vilka åtgärder som är
nödvändiga och när dessa behöver sättas in.
- Dimensioneringen av dagvattennätet har tagit höjd för att klara större
nederbördsmängder.
Hälsa och säkerhet
- Planbeskrivningen kompletteras med mer detaljerad text till avsnitt om
markföroreningar på sidorna 15, 44 och 49.
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- Det är inte lämpligt att uttrycka åtgärdsmål i planbestämmelse, men
plankartan kompletteras med information om att "Med vidtagits avses att i
planbeskrivningen redovisade åtgärdsmål har uppnåtts för hela planområdet,
förutom de delar som inte är möjliga att sanera av kulturhistoriska skäl".
Övriga synpunkter:
- Miljökonsekvensbeskrivning sid 23 justeras avseende text om lägsta nivå för
färdigt golv.
- Planbeskrivningen förtydligas avseende bestämmelsen f2 som anger att husens
gavlar ska utformas så att de upplevs smäckra mot parken.
- Plankartan justeras så att planområdet inkluderar liten rest av gällande
detaljplan så kvartersmark blir parkmark samt justeras avseende bestämmelsen
om byggnadshöjden för långfasader närmast Fredriksskansgatan så att de
kopplas ihop med bestämmelserna m, f1, f3 och f4.
2. Lantmäterimyndigheten
På plankartan har ( ) fallit bort kring P1 som gäller under PARK2.
På sid 48 i planbeskrivningen bör siffran 2 kunna strykas i första stycket under
”Gemensamhetsanläggning mm”, eftersom något ”g2” inte längre finns på
område 2.
Kommentar: Planhandlingarna justeras enligt Lantmäterimyndighetens
synpunkter.
3. Polismyndigheten
Polismyndigheten har ingen erinran mot de föreslagna planerna.
Polismyndigheten vill särskilt understryka vikten av ett brottsförebyggande
perspektiv när det gäller belysningsarrangemang med mera.
Kommentar: Noteras. Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram där belysning
är en av gestaltningsfrågorna som lyfts fram.
4. Gymnasieförbundet
Kalmarsunds gymnasieförbund konstaterar att kommunen i stor utsträckning
tar hänsyn till förbundets behov av ändamålsenliga idrottsytor på rimligt
avstånd till berörda skolor (ca 15 minuters gångavstånd). Det bedöms
positivt att kommunen avser att iordningsställa en bokningsbar gräsyta på
Lindö motsvarande en fotbollsplan med beskriven kritning, att genomföra
ombyggnation av södra läktaren for att möjliggöra omklädning samt att
utreda hur f.d. Epidemisjukhuset ska kunna fungera som material- och
förvaringsrum. Dock betonas att med Lindö som ersättningsyta behöver
också frågan om tillgång till toaletter utredas och lösas. Positivt är också
byggandet av hinderbana i området samt kompletteringen med utegym på
Fredriksskans. Däremot vidhåller förbundet att parken norr om
Stagneliusskolan inte är en lämplig, tänkbar alternativ yta för skolidrott,
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vilket fortfarande framhålls i detaljplanförslaget.
För att kunna bedriva ändamålsenlig utomhusaktivitet som ligger i linje med
gymnasieskolans styrdokument, betonas också åter att den befintliga
A-planen och den integrerade gräsytan i parken under perioder i huvudsak
kommer att behöva tas i anspråk av förbundets skolidrott.
Sammanfattning
Under förutsättning att ovanstående synpunkter tas hänsyn till, ställer sig
Kalmarsunds gymnasieförbund positiv till det reviderade förslaget till
detaljplan, dnr 2011-3019, daterad 2016-04-21.
Bilaga med utdrag ur styrelsens sammanträdesprotokoll 2016-05-26 finns till
yttrandet.
Kommentar: Frågorna som återstår för gymnasieförbundets behov
vidarebefordras till Kultur och fritidsförvaltningen att säkerställa genom avtal
eller liknande eftersom de ligger utanför planområdet.
5. Kalmar AIK Fotbollsklubb, KAIK
Föreningen vill återigen hänvisa till de grundläggande synpunkter som
redovisades i yttrande 2015-08-31 från såväl KAIK som övriga föreningar som
berörs av byggnationen. KAIK konstaterar att få av de synpunkter och förslag
som där framfördes har beaktats i detaljplanen. Kommunen har presenterat
vissa dellösningar för hur bland annat fotbollens träningsmöjligheter ska lösas
men dessa har inte i detalj kommunicerats. Fortfarande menar vi att
kommunikationen med oss föreningar brustit.
Sammanfattningsvis vidhåller KAIK att utbyggnaden av Fredriksskans som
förslaget presenterats innebär en radikal negativ förändring av möjligheterna att
bedriva idrott, såväl skolidrott, friidrott och fotboll, på Fredriksskans.
Kommunen underskattar svårigheterna att jämka ihop nytt boende på
nuvarande träningsytor med fortsatt idrottsverksamhet. Enligt vår mening
borde man från början tagit ett helhetsgrepp över Fredriksskans och planerat
för hela området. Nu har man i stället valt att börja med den del vilket är helt
fel, sakta men säkert stryper man idrotten inom området. Föreningar som
Kalmar AIK och Ängö BK tvingas mot sin vilja hitta nya platser att träna på
som inte är kommunicerade från kommunen. Det innebär även att hela miljön
runt Fredriksskans förändras. En snart hundraårig idrottsepok försvinner.
Vilket värde har det för Kalmar, kulturellt och socialt? Snarare ingenting.
Beslut är på väg att tas som förändrar en del av stadsbilden i grunden utan att
det görs någon egentlig konsekvensanalys och framförallt sker det till priset av
undermålig kommunikation från kommunen. En kommunikation som borde
varit ett signum för att minimera de negativa effekterna av att bygga 200-300
stycken bostäder. Om man menar allvar med att fortsätta utveckla Kalmar som
idrottsstad är planförslaget helt fel väg att gå åtminstone så länge man inte
utrett alla effekterna.
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Från föreningarna har vi hela tiden hävdat att det går att samsas med idrott och
viss utbyggnad av området med bostäder eller byggnader för events etc. men
det kräver dialog och transparens med föreningar, helt enkelt att man på ett
helt annat sätt än vad som hittills varit fallet lyssna in och ta lärdom av de
erfarenheter som klubbarna har. Kalmar AIK motsätter sig därför en
utbyggnad av Fredriksskans enligt det förslag som rubricerade detaljplan
föreskriver.
Kommentar: Under planprocessens gång har kommunen haft ett flertal möten
där både föreningar och andra varit välkomna att deltaga för att diskutera
planförslaget, ställa frågor och lämna synpunkter. Utöver det har kultur- och
fritidsförvaltningen samt ledande politiker och tjänstemän i flera omgångar
kommunicerat med idrottsföreningar som idag bedriver verksamhet på
Fredriksskans för att hitta olika lösningar för framtiden. I samband med att nya
arenan byggdes i Hansacity föreslogs även nya platser för klubbarna att träna
på. En konsekvensanalys för idrottsverksamheten togs fram av kultur- och
fritidsförvaltningen under 2015 vilken ligger till grund för de förslag som nu är
aktuella för berörda idrottsföreningar.
Det finns exempel i andra städer där det har gått utmärkt att kombinera
bostäder med idrottsytor i samma stadsdel, vilket ju även KAIK lyfter fram i
slutet på skrivelsen ovan. Kommunen ser fram emot konstruktiva förslag till
lösningar utifrån klubbarnas erfarenheter och välkomnar inbjudan till
ytterligare möten om så krävs.
Sammanfattningsvis bedömer Kultur- och fritidsförvaltningen att
föreningsidrotten totalt får utökade möjligheter med de ersättningsytor som
tagits fram.
6. Kalmar Brandkår
Gällande kungörelse om granskning har Kalmar brandkår följande synpunkter:
Länsstyrelsen anger i sitt yttrande en osäkerhet gällande
metangasproduktionens säkerhetsrisk i området med hänvisning till gles
provtagning och att omfattningen av metangas därför inte är helt klarlagd.
Brandkåren har tidigare yttrat sig i samma ärende och hänvisat till Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps expertis inom dessa frågor för att säkerställa
att metangasproduktion inte blir ett problem i området. Provtagningens
omfattning bör vara kommunicerad med MSB.
Brandkåren anser att det är bra att kommunen ska sanera marken och ta bort
fyllnadsmassor och att ledningssystemen ska undersökas mer noggrant för att
säkerställa att problem med metangasen inte uppstår.
Kommentar: Planhandlingarna har efter samråd kompletterats med beskrivning
av metangassituationen i området. Länsstyrelsen har därefter inte haft
ytterligare synpunkter på frågan. Ej heller har MSB yttrat sig i frågan under
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planens remisstider. Provtagningens omfattning bedöms därför inte ytterligare
behöva kommuniceras med MSB.
7. Kalmar Vatten AB
Under Teknisk försörjning s. 40
Den framtida tryckavloppsledningen från Varvsholmen/Ängö är ej längre
aktuell. Tryckledning från ny pumpstation från Rävspelet kommer att anslutas
till befintligt självfallssystem vid S:ta Gertruds gata. Tryckledningen
samförläggs med övriga VA-ledningar på östra sidan om Fredriksskansgatan.
Vid Fredriksskansporten går tryckledningen över till västra sidan.
Kommentar: Planbeskrivningen justeras avseende tryckledningar enligt KVAB:s
nya information ovan.
8. Telia Sonera
Detta är ingen plan som berör oss vad jag kan se av plankartan på er hemsida.
Kommentar: Noteras.
9. Kalmar Energi Elnät AB
Vi har synpunkter på vad ni har skrivit om flytt av våra högspänningskablar
och magnetfält i planbeskrivningen. Om ni ändrar texten till det förslag ni har
skickat till mig i ett mejl daterat 2016-05-13, blir vi nöjda med skrivningen om
magnetfält och flytt av våra högspänningskablar. För övrigt har vi inga
synpunkter på samrådet.
Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas avseende magnetfält och flytt av
högspänningskablar, enligt överenskommelse i mail daterat 2016-05-13.
10. Brf Fredriksskans
Synpunkter på kommunens kommentarer till vår skrivelse 2015-08-30
1. Kommunen anser att det är lämpligt att besiktning utförs före byggstart
men besvarar inte kravet på oberoende besiktning och inte heller vem som
ska stå för dessa kostnaderna. Inte heller kommenterar kommunen vem
som blir vår motpart då skador på fastigheten konstaterats och skall
åtgärdas. Föreningen avser att beställa en besiktning som skall genomföras
under hösten 2016. Vi kommer att återkomma till kommunen angående
kostnaden för detta samt de kostnader som byggnationen kan komma att
orsaka på vår fastighet.
2. De störningar som kommer att uppstå vid framförallt pålningsarbete och de
åtgärder föreningen föreslagit har inte kommenterats förutom en
"tidsreglering", vad det då innebär?
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3. En sänkning av hastigheten på Fredriksskansgatan och Strandgatan minskar
sannolikt inte antalet fordon. I Planbeskrivningen sidan 35 uppges felaktigt
att parkering är tillåten på Strandgatans båda sidor. Så är inte fallet utanför
Gösen 9 och l0. Redan idag är Strandgatan svårframkomlig eftersom det är
svårt för bilar att mötas. Ofta kör bilar upp på trottoaren för att möjliggöra
möte. Här kan kanske enkelriktning av trafiken, alternativt borttagning av pplatser vara erforderligt för denna "strategiskt viktiga koppling" mellan
Sveaplan och Fredriksskansgatan.
4. Vi håller med kommunen om att utsikten påverkas. Att det dessutom
negativt påverkar värdet för fastigheten och bostadsrättshavaren bortses det
från.
5. Fredriksskansgatan är idag en inbjudande paradgata med sin trädallé och
domkyrkan i fonden. Att flytta in bebyggelsen någon meter från befintlig
mur kommer sannolikt inte att i avgörande grad bevara Fredriksskansgatan
som paradgata.
6. Vi föreslår fortfarande att Fredriksskans behålls som det är nu för
idrottsändamål, evenemang och konserter.
Kommentar:
1. Kommunen kommer att låta en oberoende besiktningsman besiktiga
omkringliggande byggnader inför de åtgärder kommunen utför. När någon
annan utför åtgärder (exploatörer, ledningsägare m fl) ansvarar de själva för
besiktningen. Den som orsakat en eventuell skada blir motpart i frågan.
Besiktningen är en färskvara och därför kommer respektive utförare i nära
anslutning i tid till åtgärden att genomföra besiktning. Om BRF genomför
besiktning nu kommer denna att vara inaktuell när åtgärderna ska genomföras.
I det fall BRF gör egen besiktning står de själva för kostnaderna.
2. Störningar under byggtiden regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om
buller från byggplatser (2004:15). Dessa ska följas. Pålning är en tillfällig
störning som inte regleras i miljölagstiftning men byggarbetet kommer att
tidsregleras för att minimera störningar. Detta görs i samband med att arbetet
ska utföras.
3. Planbeskrivningen justeras på sid 35 avseende beskrivning av parkering och
trafiksituationen på Strandgatan.
4. Det finns ingen rättighet att behålla viss utsikt. Boende i centrala lägen får
räkna med att staden är föränderlig.
5. Kommunen bedömer att upplevelsen av paradgata kan förstärkas med ny
bebyggelse intill.
6. Noteras.
11. Hyresgäster Fredriksskansgatan 11
Hyresgästerna på Fredriksskansgatan 11 har i yttrande per 2015-07-05 klart
tagit avstånd från bostadsbebyggelse på Fredriksskansområdet. Efter att ha läst
inlagor från andra privatpersoner har vår övertygelse stärkts, att Fredriksskans i
sin helhet bör utvecklas till ett verkligt fritids- och
friluftsområde.
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I vårt yttrande har vi utgått från befintliga gräsytor utan någon som helst
bebyggelse. Emellan raderna tycker vi oss dock märka att någon form av
bostadsbebyggelse redan är beslutad, i så fall en åtgärd som är grund för
överklagande. Om mot förmodan ändå viss del av området bebyggs med
bostäder, måste de planeras in i den allra sydligaste delen, med varsamt
hänsynstagande till omgivande stadsbild.
De nordligaste huskropparna enligt skissen (sid 6) i detaljplanen måste då utgå
till förmån för en extra träningsplan i väst-östlig riktning, d v s framför
huvudläktaren. (Dessutom måste förskolan flyttas, huset rivas och hålet i
muren lagas.) I och med tillkomsten av denna extra gräsplan får såväl
idrottsföreningarna som skolidrotten sina grundönskemål tillgodosedda utan någon som helst utflyttning. Denna gräsyta kommer också väl till pass för
olika evenemangsaktiviteter som under de senaste åren berikat Kalmars
idrottsliv. Om detta förslag realiseras kommer Kalmar kommun ifrån dyrbara
investeringar för skolidrotten på Lindö.
Som slutkläm vill vi påminna om att Fredriksskans har en 100-årig historia som
berör. Bygg inte sönder stadens lunga utan utveckla den till en parkmiljö som
andra liknande städer kommer att avundas. Rävspelet måste självklart bevaras
intakt och infogas i planen.
Tänk vidare men låt det ta tid! Stora misstag som i detta fall kan ej rättas till i
efterhand.
Kommentar: Detaljplanen ska pröva om ny bebyggelse kan etableras inom
Fredriksskans i samverkan med park och idrott. Föreslagen utformning och
placering av ny bebyggelse bedöms möjlig för det av både kommunen och
granskande myndigheter. Inkomna synpunkter på annan användning av
området vidareförmedlas till styrande politiker.
12. Sverigedemokraterna
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet upprepar i sina
dokument att man eftersträvar "ett grönare Kalmar". Att då bebygga
Fredriksskans med 200-300 bostäder, en av de viktigaste gröna lungorna i
staden visar att det bara är vackra ord, dessutom falska ord.
Sverigedemokraterna anser att Fredriksskansområdet skall bevaras för idrott,
skolidrott och rekreation. Fredriksskansområdet kan utan större kostnader
utvecklas till ett mer attraktivt område. Det kan också förändras till att få en
mer parkliknande karaktär genom att trädridåer/häckar skapas mellan de
öppna ytorna och att en betydligt mer attraktiv strandmiljö skapas.
I den liggande Översiktsplanen (sid 129) utpekas området som "kultur, natur
och rekreationsstråk med höga värden". Enligt vårt synsätt är det en kraftig
avvikelse mot Översiktsplanen att då bebygga området med bostäder. I den
aktuella Grönstrukturplanen (sid 37) finns förslag till utveckling och åtgärder.
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"Vid utveckling av stadsdelarna bör man också utreda möjligheterna att
skapa nya park- och naturområden samt stärka förbindelserna till
närliggande parker och naturområden."
Majoriteten har dessutom fullständigt nonchalerat de samrådsyttrande som
inkommit. Vi kan inte se att några som helst hänsyn tagits till fastighetsägare,
boende, idrottsföreningar, gymnasieförbundet eller grundskolornas synpunkter.
Det är också minst sagt häpnadsväckande vilken passivitet som Kultur- och
fritidsnämnden visar i sitt yttrande på endast nio rader. Det är pinsamt vilket
nonchalans som nämndens ordförande Marianne Dahlberg (S) visar mot de
fyra idrottsföreningar och skolorna som har sin verksamhet vid Fredriksskans.
Planförslaget innebär också en stor osäkerhet angående bevarandet av Lindö i
sin nuvarande utformning. Detaljplanen för Södra Fredriksskans innebär
samtidigt en exploatering av Lindö för att möta behovet av fotbollsplaner,
kastplaner, spontanidrott och ytor för idrottsaktiviteter från grundskolor och
gymnasieskolor. SD är mycket kritiska till en exploatering av Lindö med
fotbollsplaner, kastplaner och byggnationer.
I den ekonomiska sammanfattningen för planförslaget uppges intäkterna inte
täcka kostnaderna, utan ge en förlust om ca 5 miljoner kronor för kommunen.
Bara saneringen av marken kommer kosta 20-30 miljoner kronor. Då tas
ändå inga kostnader upp för inrättande av nya fotbollsplaner, kastplaner och
byggnader på Lindö, inte heller konstgräsplaner som utlovats vid andra
idrottsanläggningar som ersättning för de förlorade ytorna vid Fredriksskans.
I samband med att Guldfågeln arena byggdes fick Kalmar FF ett förskott på
föreningsbidraget på ca 29 miljoner kronor. Detta skulle finansieras av
intäkterna vid en försäljning av byggrätter vid Fredriksskans. Därmed bör dessa
29 miljoner kronor också läggas till kostnaderna för detta bostadsprojekt.
Kostnaden/förlusten för Kalmar kommun kommer därmed uppgå till
minst 35 miljoner kronor, för att förstöra ännu en grön lunga med
historiska anor i centrala Kalmar.
Sverigedemokraterna anser istället att Fredriksskansområdet skall utvecklas till
att bli ett stadsnära grönt och blått stadsrum i samverkan med Lindö, Ängö
och Malmfjärden. Ett område som skulle kunna fungera som ett mycket
attraktivt rekreationsområde för de boende på Kvarnholmen, Varvsholmen,
Ängö och Malmen. Som politiker har vi ett stort ansvar mot kommande
generationer i Kalmar. Ett ansvar som majoriteten och Johan Persson
åsidosätter på ett flagrant sätt!
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget är förenligt
med översiktsplanens intentioner. En park och rekreationsstråk utvecklas i
centralt läge och stärker förbindelserna till omgivande stråk. Stadskärnan vidgas
avseende möjlighet att bygga nya bostäder och verksamheter. Planområdet
ingår i det som i översiktsplanen benämns utvecklingsstråket Diagonalen.
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Parallellt med planarbetet har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med att ta
fram olika förslag till lösningar för skolidrott och de föreningar som behöver
nya eller kompletterande platser för sin verksamhet. Avtal om sådana lösningar
ska vara klara innan detaljplanen kan antagas.
13. Björn Carlswärd
Döm om min förvåning när jag tar del av granskningshandlingen för numera
"Detaljplan för del av södra Fredriksskans". Istället för att göra som jag
argumenterade för att ta med hela Fredriksskansområdet i detaljplanen har
kommunen nu i stället gått åt andra hållet och minskat planområdet i väster,
söder och öster. Detta med hänvisning till att områdena redan i gällande
detaljplan från 1948 är allmän plats, park, plantering i söder och öster och i
väster allmän plats, gata. Kommunen säger dock ingenting om att gällande
detaljplan inte har någon genomförandetid vilken innebär att kommunen kan
ändra detaljplanen när man så önskar (innan genomförandetiden för
detaljplaneförslaget som är 5 år har gått ut). Som en konsekvens av
förändringen finns inte heller skyddet för "Rävspelet" kvar. Dessutom är
kommunen inte tvingad att genomföra åtgärder inom allmänna platsmarken
som att anlägga gradänger, yta för bollspel m.m. samt genomföra föreslagna
förändringar på Fredriksskansgatan. l samrådsversionen var detta tvingande
åtaganden för kommunen när områdena ingick i detaljplaneförslaget
(Genomförandefrågorna lyftes fram med PBL1987). Min uppfattning är att det
är angeläget att dessa allmänna områden ingår i detaljplaneförslaget så att
kommande fastighetsägare/exploatörer och boende vet förutsättningarna för
omkringliggande mark och vilka tvingande åtaganden som gäller för
kommunen inom allmänna platsmarken.
Framtaget gestaltningsprogram är en bra produkt men detta dokument har
ingen juridisk status utanför detaljplaneområdet. Även av detta skäl är min
uppfattning att detaljplaneområdet ska omfatta hela Fredriksskansområdet.
Kommentarer från kommunen till min skrivelse under samrådet (kursiv stil).
Hela Fredriksskansområdet har studerats initialt i detaljplaneskedet. Vore det då inte
lämpligt att redovisa detta på något sätt i planförslaget så att sakägare, blivande
fastighetsägare/exploatörer och boende inom södra delen och också
allmänheten får ta del av helhetsbilden. Ur ett demokratiskt perspektiv är detta
viktigt.
Nuvarande ställningstagande är att arenan med intilliggande läktare ska vara kvar i
området och dessa är redan säkerställda i gällande detaljplan. Därför finns inte anledning
att ta med det i nytt planförslag. Nuvarande ställningstagande - vad menas/innebär
det! Det sägs inte heller här något om att gällande detaljplan för arenan med
intilliggande läktare inte har någon genomförandetid vilket innebär att
kommunen kan ändra planen när man så önskar (innan genomförandetiden för
detaljplaneförslaget som är 5 år har gått ut). Det är även här viktigt för
kommande fastighetsägare/exploatörer och boende att veta förutsättningarna
för omkringliggande mark. Det känns inte som en långsikt bra planering för ett
så viktigt utvecklingsområde som Fredriksskans att hänvisa till gällande
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detaljplan från 1948. Som jag framförde redan under samrådet är befintliga
läktare c:a 10 m höga mot gällande plans tillåtna 6 m, således en avvikelse som
bara den är skäl nog att ta med området i planförslaget.
Se även resonemangen i avsnittet "kommunens samlade kommentarer". När
jag läser sammanfattningen under rubrikerna "skolidrottens framtid" och
"föreningsidrottens framtid" är det en mängd åtgärder som ska undersökas,
utredas (inklusive kostnader) och genomföras för att kommunen ska kunna
bebygga södra delen av Fredriksskans! En fråga - har inte alla dessa åtgärder
inklusive kostnader ställts mot att behålla B-planen och konstgräsplanen på
Fredriksskans.
l Barometern den 19 maj 2016 under rubriken "Planer för miljoner ska utveckla
idrotten i Kalmar" står följande att läsa om Fredriksskans. Under 2017 ska
omklädningsrummen under södra läktaren byggas om. Under 2016 ska också
ett stort antal utredningar göras. Det handlar mycket om framtiden för
Fredriksskans, både för friidrotten och för skolidrotten, bland annat en
eventuell ny friidrottshall.
Övrigt
l planbeskrivningen "Syfte med detaljplanen" står följande:
• ny bebyggelse, huvudsakligen bostäder ....
• ökad tillgänglighet till parkstråk längs Malmfjärden. Parken ska bidra till
rekreativ och aktiverande miljö i stadskärnan och utgöra en viktig del i ett
övergripande sammanhängande rekreationsstråk kring Malmfjärdens
vattenrum. Längs vattnet skapas gångstråk och brygganläggningar.
Parkområdet ska även innehålla ytor för skolidrott och spontanidrott. (Detta
område ingår numera inte i detaljplaneförslaget!)
• att Fredriksskansgatan ska behålla sin karaktär av paradgata med allé och
tydliga entréer till Fredriksskans bebyggelseområden och park.
(Fredriksskansgatan ingår endast delvis i detaljplaneförslaget!)
Min uppfattning är fortfarande den att kvarteret norr om torget bör utgå för att
inte konkurrera med södra läktaren och tillhörande idrott - respektavstånd!
Den justering som är gjord i planförslaget efter samrådet är inte tillräcklig. Om
behov finns bör befintlig förskola kunna få förlängt tidsbegränsat bygglov.
Höjden på byggnaden längs Fredriksskansgatan norr om den södra lokalgatan
bör sänkas till +16,0 för att bättre anpassas till bebyggelsen söder om
lokalgatan som har höjden + 13,0 m, se bild på sid 27 i planbeskrivningen.
Underjordiska P-garaget: Om möjligt bör det utökas så mycket som möjligt så
att samnyttjandet blir optimalt. Studier har visat att antalet parkeringsplatser
minskar med c:a 20% vid samnyttjande och därmed också den totala
kostnaden.
Att byggrätterna har dragits in längs Fredriksskansgatan är positivt.
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Slutsats
Enligt tidningsartikeln i Barometern den 19 maj 2016 finns det höga
ambitioner på att utveckla idrotten i Kalmar. 63 miljoner 2016 till 2018. Här
nämns Fredriksskans med ombyggnad, omklädning för 3 miljoner 2017. Enligt
artikeln ska ett stort antal utredningar göras under 2016. Det handlar mycket
om framtiden för Fredriksskans, både för friidrotten och för skolidrotten,
bland annat en eventuell ny friidrottshall.
Som jag bedömer det har kommunen idag inte helhetsbilden helt klar för den
samlade idrotten. Vilken roll Fredriksskans ska ha i framtiden känns oviss.
Därför är min uppfattning att det bästa är att avvakta med planläggningen för
södra delen av Fredriksskans tills mer klarhet för hela Fredriksskansområdet
finns.
När det gäller behov av nya bostäder finns det andra områden som uppfyller
kommunens mål på 300 planlagda lägenheter per år. Dessutom pågår stora
nybyggnadsprojekt som Bergagården, Kajalen, Gesällen m.fl. Kommunen står
därför inte och faller med Fredriksskans. Läste i Barometern den 28 maj 2016
under rubriken "Rifa kan rivas till hösten" att Peab har kommit överens med
Arla om åtgärder för att minska utsläppsriskerna på Rifatomten. Nu är ett avtal
mellan Arla och Peab i hamn, vilket betyder att kommunens nya
detaljplanearbete kan gå igång igen. Rifaområdet kan ge 5-600 lägenheter.
Kommentar: Eftersom det är kommunen som är markägare till angränsande
mark till planområdet har det bedömts tillräckligt säkerställt att kommunen
också genomför de intentioner som redovisas i gestaltningsprogram och
markanvisningsprogram kopplat till kommande markanvisningstävling. Att
hela Fredriksskansområdet har studerats initialt i detaljplaneskedet med
planprogram för att få en helhetsbild framkommer i planbeskrivningens avsnitt
om Bakgrund och Handlingar.
Förutsättningarna för kommande fastighetsägare i området är att arenan (Aplan) med intilliggande läktare ska vara kvar i området.
Avseende idrottens framtid har det under planarbetets gång pågått parallella
arbeten med att ta fram åtgärdsförslag och konsekvenser för de behov som
föranleds av att del av Fredriksskans bebyggs. Det arbetet drivs av kultur- och
fritidsförvaltningen och ska ha nått fram till lösningar innan detaljplanen för
Fredriksskans kan antagas.
Avseende syftet med detaljplanen så möjliggör nya torg, gator och
parköppningar ökad tillgänglighet till resterande parkstråk längs Malmfjärden.
Kommunens intentioner med det parkstråket beskrivs i tillhörande
gestaltningsprogram. Detsamma gäller Fredriksskansgatan.
Kommunens bedömning är att kvarteret vid södra läktaren och tillhörande
idrott kan samverka med nya markanvändningsförslag för kvarteret. Befintlig
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förskola kommer att rivas och barnen som är där idag flyttas till nya förskolan
vid Lindöskolan.
Byggnadshöjderna i planförslaget har stämts av med både länsstyrelsen och
länsmuseet och bedömts fungera bra med omgivande bebyggelse och andra
värden.
Detaljplanens byggrätt för underjordiskt parkeringsgarage är väl tilltagen för att
ge goda möjligheter till samnyttjandet.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt
14. Trafikverket
15. Försvarsmakten

Sakägare och likställda som inte blivit
tillgodosedda
Följande sakägare och likställda har senast under granskningstiden inkommit
med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda;
•

Fastighetsägare Gösen 1 och 2
Clasons Måleri i Kalmar AB, Anders Clason
Slöjdaregatan 2, 393 53 Kalmar

•

Hyresgäster Fredriksskansgatan 11
Gemensam skrivelse av Sven Karlsson, Ingegerd Karlsson,
Rebecca Bornlid Lessener, Johnny Larsson, Ingewald Westholm,Ann
Westholm, Jesper Wilnersson, Per Ö?, m fl
Fredriksskansgatan 11, 392 35 Kalmar

•

Brf Fredriksskans i Kalmar (Gösen 10)
Ordf Bo Kläppe
Fredriksskansgatan 9, 392 35 Kalmar
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för södra Fredriksskans, del av Malmen 2:3
m.fl. Kalmar kommun
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2015-06-11–2015-08-31.
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Information om
samrådet har också annonserats i lokaltidningarna. Under samrådstiden har det
inkommit 32 yttranden. I denna samrådsredogörelse redovisas dels
samrådsaktiviteter, dels sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga
synpunkter.

SAMRÅDSAKTIVITETER
Utställning av planförslaget
Planhandlingar har varit utställda på samhällsbyggnadskontoret och
stadsbiblioteket samt i utställningslokal vid teaterhörnan där även en fysisk
modell varit utställd. Samrådshandlingarna har också funnits att läsa på
webplatsen www.kalmar.se/fredriksskans.
Samrådsmöten om planförslaget
Detaljplaneprocessen har inletts med planprogram som samråtts enligt PBL
och antogs 2011. I arbetet med planprogram och fortsatt framtagande av
detaljplaneförslaget har idéstuga och möten hållits med representanter från
berörda idrottsföreningar och skolidrotten som är verksamma i området för att
fånga upp behov och synpunkter.
I det formella samrådsskedet för detaljplanen hölls ett öppet samrådsmöte om
planförslaget för allmänheten den 16 juni 2015. Utöver det har samrådsmöten
om detaljplanens samrådsversion hållits med Länsstyrelsen den 23 juni och 25
augusti. Efter förfrågan har separata samrådsmöten även hållits med
representanter från skolidrotten och Gymnasieförbundet den 8 juni samt med
bostadsrättsföreningen Fredriksskans den 20 augusti 2015.
Information på stan
Utöver formella samrådsmöten har kommunen haft planförslaget utställt och
representanter på stan för att möta allmänheten i samband med olika
evenemang.
Stadsfesten den 6-8 augusti
Informationstältet besöktes totalt under stadsfestens tre dagar av ca 250
personer som ställde frågor och lämnade synpunkter på aktuella planprojekt,
där Fredriksskans var ett av projekten.
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Teaterhörnans utställningslokal
Under hela samrådstiden fanns planförslaget utställt tillsammans med en fysisk
modell med skyltläge i teaterhörnans utställningslokal vid Larmtorget. Under
stadsfestdagarna 6-8 augusti hölls lokalen bemannad några timmar varje dag
för att ta emot allmänhetens frågor och synpunkter. Lokalen besöktes då av ca
30 personer.
Bomässa den 5 september
Den 5 september kl 10-15 hölls en Bomässa på Larmtorget där kommunen
ställde ut bland annat planförslaget om Fredriksskans. Vår mässplats besöktes
av ca 130 personer som ställde frågor och lämnade synpunkter.
Röda ramar
Under samrådstiden har röda ramar varit utplacerade inom och i angränsning
till planområdet för att locka till nyfikenhet och förmedla att man kan hitta mer
information om projektet på www.kalmar.se/fredriksskans.

SAMMANFATTNING
Sammanfattning av inkomna synpunkter
Under samrådstiden har ett antal synpunkter inkommit, de mest omfattande
och mest förekommande sammanfattas här kort (exklusive redaktionella
synpunkter). Kommunens samlade kommentarer till de mest förekommande
synpunkterna återfinns i påföljande avsnitt. Alla inkomna yttranden går att läsa
i sin helhet längre fram i denna samrådsredogörelse samt kommunens
kommentarer till vardera yttrande.
Miljöfrågor
- Ett stort behov finns av att sanera markföroreningar
- Planförslaget påverkar vattenkvaliteten
Kultur och stadsmiljö
- Stadsbilden försämras och karaktären av paradgata försämras
- Nya byggnaders skala är olämplig sett till stadsbild och siktlinjer
- Låt Stagneliusskolans huvudbyggnad dominera området, planförslaget hotar
denna dominans
- Murar kring området behöver starkare skydd i planbestämmelser och bör inte
rivas
- Befintliga utsikter över Malmfjärden påverkas av nya byggnader
- Stabiliteten för befintliga byggnader i området påverkas av pålning vid
nybyggnation
- Trafik och parkering i området kan påverka omgivningen negativt
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Idrott, park och evenemang
- Planförslaget innebär olämpliga utmaningar för skolidrott, föreningsidrott
och större evenemang
- Skolidrott kan utvecklas på Lindö men åtgärder krävs för att det ska bli
funktionellt
- Bygg den nya simhallen i Fredriksskansområdet istället
- Föreningar måste få vara med i planprocessen i större omfattning
- Bevara Fredriksskans, låt det inte privatiseras och bli bara ett bostadsområde

Kommunens samlade kommentarer
Planförslaget revideras efter inkomna synpunkter
Utöver redaktionella justeringar och utformningar av planbestämmelser
avgränsas planområdet till att endast omfatta planerade nya bebyggelsekvarter,
nya gator och torg samt mellanliggande park med underliggande garage.
Planområdets omfattning anpassas alltså till behovet av att förändra gällande
plan utifrån förslagen om exploatering. Större vattenområden, strandzon och
parkytor regleras redan i gällande detaljplan och utgår därför i fortsatta
planarbetet. En del synpunkter som framförts i samrådet gäller därmed
områden som inte längre är aktuella för planläggning.

Planområde samråd

Planområde granskningsskede

Föreslagen bebyggelse justeras för att bättre överrensstämma med stadens
siluett, parkrummet och närliggande bebyggelse. Byggrätter längs
Fredriksskansgatan föreslås indragna några meter från gatan för att bibehålla en
lägre gräns mot gata där befintlig höga mur löper samt anpassas bättre till
Fredriksskansporten. Detta ger ett tydligare kulturhistoriskt sammanhang med
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en avläsbar historik, bättre respekt i siktlinje mot Domkyrkan och
Stagneliusskolan samt en bättre sektion för paradgatan.
Byggrätt norr om entrétorget har justerats till en byggnad i vinkel för att skapa
ett bättre avstånd från södra läktaren samt ge torget en bättre inramning.
Planens avgränsning mot norr justeras också i mötet med södra läktaren.
Byggrätter söder om entrétorget justeras för att förstärka siktlinjer mellan torg
och park samt förlängs mot öster. Volymerna för byggrätter norr om den södra
lokalgatan omfördelas med syfte att förstärka siktlinjer mellan gata och park.
Byggrätter längst i söder justeras i höjd för att förstärka effekten av
nedtrappning mot söder.
Justeringarna genomförs utan att möjlig exploaterings bruttoarea påverkas.

Samrådsversion ovan

Granskningsversion till
höger

Ett politiskt uppdrag
Samhällsbyggnadskontoret har ett uppdrag att pröva lämpligheten av att bygga
bostäder på del av Fredriksskansområdet och samtidigt behålla förutsättningar
för idrottsändamål, rekreation och evenemang i området. Förslaget ska göra
avvägningar av att etablera bostäder i en idrottspark med rekreationsvärden
gentemot olika intressen såsom skolidrott-, föreningsidrott- och spontanidrott,
boende i området, saneringsbehov samt natur- och kulturhistoriska värden.
Bostäder på Fredriksskans kan erbjuda unika boendekvaliteter med närhet till
kombinationer av utbud som inte finns någon annanstans i Kalmar. Projektet
har därför prioriterats högt. Avsikten är att det även fortsättningsvis ska finnas
förutsättningar för idrott, motion och rekreation i området och många
befintliga idrottsverksamheter kan finnas kvar likt befintlig situation.
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Fredriksskansområdet har i sin helhet studerats i program- och inledande
planarbete. Det föreslagna planområdet utgör den del av Fredriksskansområdet
där ett förändringsbehov har identifierats. Eftersom idrottsarenan med
angränsande läktare inte är aktuell för förändring avgränsas planområdet till att
omfatta södra delen av Fredriksskans. Ett gestaltningsprogram arbetas fram
parallellt med planförslaget. Där redovisas ett helhetsgrepp på de fysiska
miljöerna inom hela Fredriksskans och ska utgöra underlag för framtida
markanvisningsförfarande och projekteringsprocess.
Stadsutveckling, stadsmiljö och kulturhistoria
En utveckling av stadens bebyggelsemiljöer innebär ofrånkomligt en påverkan
på dagens situation. I planarbetet gör kommunen bedömningar utifrån den
fysiska miljön och kulturhistoriska värden samt utformar planförslaget utifrån
dessa. Stadsplanering är en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.
Att bo i en stad innebär att det alltid finns en möjlighet att områden, stråk och
platser förändras. Kommunens avsikt för Fredriksskansområdet är att samlat
höja områdets upplevelsevärde för invånarna i staden och förbättra
förutsättningarna för allmänhetens tillgång till området. Här planerar
kommunen investeringar i park- och bryggmiljöerna. Områdets samlade
fastighetsvärde kommer att öka som konsekvens av planens genomförande.
Planförslagets byggnadshöjder och gestaltning, påverkan på stadsbilden samt
paradgatan Fredriksskansgatan utgår från en lämplighetsprövning. En
grundläggande tanke för planförslaget är att tillskapa bebyggelse som inslag i en
större park- och rekreationsmiljö i Malmfjärdens vattenrum. Därför är
föreslagen bebyggelse längs sträckan från södra läktaren till Rävspelet
avgränsad och uppbruten i tre separata delar med inslag av kalkstensmur, port
och park med visuell kontakt mellan gata och fjärd.
Samrådsversion

Granskningsversion

Volymstudier. Illustrerad ny bebyggelse är bara ett exempel på fasadutformning för att åskådliggöra våningsantal och att
fasadmaterial kommer att variera.
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Domkyrkan ska fortsatt dominera stadslandskapet. Planförslaget omarbetas
genom att föreslagen bebyggelse placeras indragen några meter från
Fredriksskansgatan, bl.a. för att vidga siktlinjen mot domkyrkan. De nya
byggnadernas höjd och gestaltning underordnar sig även Stagneliusskolan för
att denna ska behålla sin roll som landmärke. Totalhöjden för ny bebyggelse är
därför lägre än Stagneliusskolans huvudbyggnads nockhöjd och har även en
indragen översta våning mot gaturummet.

Samrådsversion

Granskningsversion

Volymstudier. Illustrerad ny bebyggelse är bara ett exempel på fasadutformning för att åskådliggöra
våningsantal och att fasadmaterial kommer att variera.

Utformningen av Fredriksskansgatan som en ”representativ paradgata”
förhindras inte av planförslaget och kan säkerställas utan en planändring för
gatan. Referensexempel från t ex Helsingborg, Köpenhamn och Paris visar hur
paradgator med liknande sektioner och funktioner kan utformas med inslag av
parkeringar och även högre bebyggelse som ramar in gaturummet. Detta
beskrivs i tillhörande gestaltningsprogram.
Den solida kalkstensmuren som inhägnar den norra delen av Fredriksskans
idrottsanläggning har ett kulturhistorisk värde som signum för ”Fredriksskans”
som idrottsområde. Muren anger en hög arkitektonisk ambition i planeringen
av stadsmiljön och bidrar till upplevelsen av Fredriksskansgatan som paradgata.
Kommunen avser därför att bevara den solida delen av muren i utvecklingen
av stadsdelen, vilket förtydligas med justerad planbestämmelse.
Skolidrottens framtid
Kommunen anser att det är av stor vikt att skolidrottens behov ska kunna
tillgodoses, med ändamålsenliga ytor och med rimliga avstånd från berörda
skolor. Med ett rimligt avstånd menas att ytorna kan nås av personal och elever
till fots inom cirka 15 minuter, för idrottsundervisning på plats inom ramarna
för en schemalagd idrottslektion. Studier har genomförts på så kallade
tidsavstånd utifrån "normala" gånghastigheter vilka visar på flera möjliga ytor i
närheten av de skolor som idag främst nyttjar Fredriksskansområdet.
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Avsikten är att detaljplanen för södra Fredriksskans inte ska antas innan
kommunens förvaltningar samlat kan uppvisa lösningar och, i den mån det
behövs, ersättningsytor för skolidrotten. Under planarbetet har flera möten
hållits med idrottslärare och Gymnasieförbundet som representant för
skolidrotten för att tydliggöra de behov och hitta bra lösningar för att bedriva
framtida skolidrott utomhus. På möte 2015-09-21 gjordes en överenskommelse
om ett antal punkter som samlat kan lösa skolidrottens framtid.
Överenskommelsen kan sammanfattas i följande punkter:
-

-

-

-

-

Skolidrott ska möjliggöras på Lindö på yta motvarande en fotbollsplan.
Denna kan med fördel kritas upp som 3 st. 7 manna planer. Kostnader för
ytan planeras in i 2016 års budget.
Omklädningsrum och andra byggnader bör ej uppföras i naturområdet på
Lindö. Möjligheten till materialrum och förvaring av värdesaker ska istället
undersökas kring fd Epidemisjukhuset, där befintlig byggrätt kan nyttjas för
tillkommande byggnation.
En hinderbana planeras på Lindö, en resurs för både skolidrott och
allmänhet. Denna planeras in så att den diskret smälter in i miljön och har
ingen belysning kvällstid.
A-plan ska kunna bokas för skolidrott (låg beläggning idag). Omklädning ska
kunna ske i Södra läktaren, vilket kräver ombyggnad.
Kultur- och fritidsförvaltningen utreder Lindö och läktarens behov av
åtgärder och kostnader
Att föreslagna åtgärder är korrekta i förhållande till detaljplan och bygglov
kollas av
Kultur och fritid har en plan för Kalmar AIK och Ängö Bollklubb och
bedömningen är att ytorna kommer att räcka för ändamålen. Bland annat
planeras ny konstgräsplan vid Berga idrottsplats
Skyttis blir kvar, ett år i taget. Men en långsiktig tillgång till Skyttis samt
klubbhusfrågan på Södra utmarken utreds.

Föreningsidrottens framtid
Det finns flera idrottsföreningar som är aktiva inom Fredriksskansområdet.
Planen ianspråktar B-plan, C-plan och del av konstgräsplan. De som främst
utnyttjar dessa tre träningsplaner (och därmed påverkas direkt av planförslaget)
är Kalmar AIK, Ängö Bollklubb och Kalmar Sportklubb. Därutöver
tillkommer vissa mindre föreningar och ungdomssektioner. Enligt
uthyrningsstatistiken är det teoretiska utnyttjandet av ytorna känt med underlag
från Kultur- och fritidsförvaltningen. Detta material visar inte på några
kapacitetsbrister då de tre ytorna under år 2013 och 2014 inte hyrts ut mer än
totalt cirka 1700 timmar respektive 1520 timmar, vilket motsvarar som högst
cirka 40 % av rimlig bokningsbar tid under dygnet och året för de tre planerna.
Det faktiska utnyttjandet skiljer sig uppskattningsvis främst under dagtid för
skolidrott samt kvällar och helger för spontanidrott (behov och utnyttjanden
som planen skapar ersättningsytor för).
Kommunen har under planarbetet utrett förutsättningarna för föreningsidrott
som konsekvens av planens påverkan. Bedömningen är att föreningsidrotten
totalt får utökade möjligheter i staden efter det att Fredriksskans har bebyggts
med de satsningar som föreslås. Fler utomhusanläggningar och konstgräsplaner skapas i staden jämfört med dagens situation. Förslaget kan
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sammanfattas med nedanstående punkter (varav en sammanfattning införs i
planbeskrivningen) och bör läsas tillsammans med framförd information om
skolidrotten:
-

-

A-plan på Fredriksskans kan fortsätta användas på kvällar och helger för
fotbollsträning och matcher.
A-plan på Fredriksskans kan fortsätta användas som utomhusarena för
friidrott.
Kalmar SK bjuds in till dialog kring hur möjligheterna att utöva friidrott
inomhus ska se ut. Den verksamhet föreningen har inomhus idag påverkas
inte av den planerade byggnationen på Fredriksskans.
Kalmar Gymnastikförening kan ha kvar sin verksamhet i Gymnasten på
Fredriksskans.
Roddklubben kan ha kvar sin verksamhet på Fredriksskans.
Fredriksskans kompletteras med utomhusgym och ny yta för allaktiviteter
För fotbollen kommer den träningsplan och konstgräsplan som idag finns på
Fredriksskans att ersättas enligt följande:
o Ny konstgräsplan på Bergavik IP.
o Ny konstgräsplan på Gröndals IP.
o Skyttis bebyggs inte utan kommer att kunna användas även i
framtiden. Klubbhus m.m. blir kvar fram tills att det finns en ny
lösning på Södra utmarken.
o Södra utmarken utvecklas med nytt klubbhus m.m. i samband med
KSRR:s flytt. Då skapas det plats för en ny fullstor 11-mannaplan.
o På Lindö skapas en gräsyta motsvarande en fotbollsplans storlek.
Utöver detta kommer konstgräsplanerna på Fjölebro, Gasten och Södra
Utmarken att bytas ut under perioden 2016-2019.

Avseende friidrott och gymnastik berörs inte byggnaden Gymnasten eller
läktarna kring A-plan av planförslaget och befintlig verksamhet kan fortsätta.
Utvecklingen av dessa idrottsformer i framtiden bedöms kunna ske i befintliga
lokaler och utifrån de utvecklingsförutsättningar som där finns. Alternativt kan
andra platser i Kalmars innerstad sökas men oavsett sker denna utveckling då
på ett sätt som inte omöjliggör eller står i kontrast till planförslaget. Planen
kompletteras med information om hur skolidrott och föreningsidrottens behov
kan tillgodoses.
Evenemangsarena
Fredriksskansområdet fungerar idag som evenemangsarena och används bland
annat för fotbollsturneringar för barn och unga, agility och konserter. Till det
finns intresse för event och arrangemang på Fredriksskans i ledet att utveckla
Kalmar som idrotts- och nöjesstad. Destination Kalmar ser Fredriksskans som
en av de viktigaste arenorna för evenemang i stadskärnan och menar att en
utveckling enligt planförslaget även fortsättningsvis kommer att möjliggöra
evenemang i området.
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INKOMNA SYNPUNKTER I SIN HELHET
Statliga myndigheter
1.Länsstyrelsen i Kalmar län
Fredriksskans är ett unikt område i många avseenden. Området har stor potential att
bli ett attraktivt område att bo i. Exploateringen ställer samtidigt stora krav på
kommunen, främst vad gäller saneringen av områden enligt länsstyrelsens bedömning.
Kommunen bör i sina ställningstagande kring saneringsfrågan väga in värdet av en
långsiktigt hållbar samhällplanering, attraktionskraften av att bo i området och ökade
möjligheter att nå kommunens vision om att göra Malmfjärden badbar.
Länsstyrelsens roll i samrådsskedet
Enligt 5 kap. 14 § PBL ska länsstyrelsen under samrådet särskilt 1. ta till vara och
samordna statens intressen, 2. ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL 3. verka för att
riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt
5 kap. MB följs och att strandskydd enligt 7 kap. MB inte upphävs i strid med gällande
bestämmelser, 4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt och
5. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Kontroll mot Länsstyrelsens prövningsgrunder
Riksintresse
Fredriksskansområdet ligger inom utpekat riksintresse för kulturmiljövården, H48,
Kalmar. Kommunen har tagit hänsyn till det länsstyrelsen påtalat i tidigare samråd för
Program inför detaljplan för Fredriksskansområdet. Den nu föreslagna bebyggelsen är
väl anpassad i volym och placering, och bedöms inte påtagligt skada det berörda
riksintresset.
Hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnorm vatten
Förorenad mark
Planområdet är utfyllt och har under vissa tidsperioder refererats till som en av
stadens tippar med syfte att fyllas ut (ur Planbeskrivning – samråd). Området består av
utfyllnader i Malmfjärden som huvudsakligen gjordes under första delen av 1900-talet.
Utfyllnaden består till stor del av förorenade massor (Kemakta konsult). De
föroreningar som finns vid Fredriksskans är i huvudsak metaller och PAH
(polycykliska aromatiska kolväten). Framförallt barium, bly, koppar, zink och PAH är
vanliga föroreningar inom området. Föroreningshalterna är mycket höga på många
ställen inom området, både i mark och grundvatten, och det bedöms av Kemakta att
det finns ett åtgärdsbehov för att reducera hälsorisker, reducera risker för markmiljön
samt för att minska spridningen från det förorenade området till Malmfjärden.
Naturvårdsverkets, NV, utgångspunkter för efterbehandlingsarbetet i Sverige är
formulerade utifrån långsiktighet och hållbarhet i syfte att skydda hälsa, miljö och
naturresurser nu och i framtiden. De avspeglas i den utredningsmetodik som
Naturvårdsverket förordar samt i Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark. Utgångspunkterna bör vara vägledande i arbetet med efterbehandling
av förorenade områden.
NV:s utgångspunkter innebär att långsiktigt minska risken för skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön och att minska mängderna och halterna av metaller och
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naturfrämmande ämnen i miljön. De knyter också an till miljömålen giftfri miljö och
god bebyggd miljö, såväl som till vattenmiljömålen.
Utgångspunkter för tidsperspektiv och hälsa är att bedömning av miljö- och
hälsorisker vid förorenade områden bör göras i såväl ett kort som långt tidsperspektiv.
Planerad markanvändning (utgångspunkt i riskbedömning och åtgärdsutredning) är
vanligen överblickbar i mindre än 100 år. Mycket kan också hända i längre
tidsperspektiv (100-tals till 1000 år) t.ex. med kvarlämnade föroreningar.
En av utgångspunkterna om mark är att lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett
område som totalt sett har samma typ av markanvändning, exempelvis ett
bostadsområde. Motivet till utgångspunkterna om mark är bl.a. att främja en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser (uttrycks bl.a. i
miljömålet God bebyggd miljö, och PBL), att riskerna med kvarlämnade föroreningar
kan vara svårbedömda i ett långtidsperspektiv (användning av marken i ett område
kan ändras, förutsättningarna för spridning kan förändras och föroreningar kan flyttas
vid grävarbeten), samt att det i praktiken kan vara svårt att hantera olika restriktioner
för mindre volymer eller ytor då risken ökar för felaktig hantering i framtiden.
För planområdet har utförliga underlag i form av bl.a. mark- och miljötekniska
undersökningar, riskbedömning, åtgärdsutredning samt riskvärdering tagits fram för
området. Dock är området är glest provtaget, varför Kemakta konsult föreslår att en
utvidgad provtagning ingår som en del av projekteringen i syfte att avgränsa
föroreningsutbredningen samt ge underlag för hur de förorenade massorna ska
omhänderas.
Åtgärdsutredningen (2015) pekar ut fem åtgärdsalternativ (sex inklusive
nollalternativet). I samtliga åtgärdsalternativ har hänsyn tagits till den uppfyllnad som
ska göras av området för att höja marknivån. Alternativ 1 omfattar det minsta
geografiska området som planeras åtgärdas och alternativ 5 det mest omfattande (hela
planområdet). Åtgärdsalternativ 3 innebär sanering av delar av det område som ska
bebyggas/delar av det område där bostäder ska placeras rent fysiskt. Åtgärdsalternativ
4 omfattar sanering av den mark som ska bebyggas/där bostäder ska placeras samt
ytterligare några ytor inom planområdet.
I riskvärderingsprocessen har Kalmar kommun förordat åtgärdsutredningens
alternativ 3, som innebär att endast en mindre geografisk del av marken (dock
innehållande en stor andel förorening) som ska planläggas, kommer att saneras. Med
alternativ 3 kommer ej sanering att ske under all mark som ska bebyggas. Sanering
kommer enligt detta alternativ att ske i det västra planområdet där det underjordiska
garaget ska byggas. Därmed kommer också en del av marken där bostäder ska
uppföras att saneras. Det framgår dock inte tydligt av planhandlingar och tillhörande
utredningar till vilka halter och djup som saneringen planeras till. Planhandlingarna
behöver kompletteras så att uppgifter om vilka halter och djup som avses saneras
inom de olika alternativen tydligt framgår. Länsstyrelsen bedömer oaktat de
kompletteringar som efterfrågas, att åtgärdsalternativ 3 i sin geografiska utformning
inte ger tillräcklig riskreduktion inom planområdet. Länsstyrelsen anser att de
utredningar som kommunen tagit fram för området, sammantaget visar på ett mycket
större åtgärdsbehov för att uppnå tillräcklig riskreduktion och minskad spridning till
Malmfjärden, än det område som presenteras i alternativ 3. Länsstyrelsen bedömer att
åtgärdernas omfattning snarare behöver motsvara sanering över hela området, vilket
geografiskt sett endast kan uppnås med åtgärdsalternativ 5.
Detaljplanen behöver i sin slutliga utformning tydligt ange till vilka nivåer och djup
som sanering ska ske inom planområdet. Detta behöver klarläggas för att planens
lämplighet för ändamålet ska kunna garanteras. Länsstyrelsen anser att ett tydligt sätt
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att ange vilka saneringsåtgärder som behöver ske, är att fastställa mätbara åtgärdsmål
för hela planområdet. I den utförda åtgärdsutredningen finns sådana mätbara
åtgärdsmål framtagna. Mätbara åtgärdsmål låter föroreningsnivån styra var saneringen
ska ske, snarare än ett geografiskt avgränsat område. Den utvidgade provtagningen
som har föreslagits för projekteringsskedet kan på detta sätt också fylla sitt syfte i och
med att hittills oupptäckta föroreningar kan lokaliseras. Om området för
saneringsåtgärder avgränsas för snävt i planprocessen, riskerar delar av planområdet
att i praktiken inte omfattas av den utökade provtagningen som föreslås, i och med att
projekteringsprovtagning vanligtvis utförs för delar som kan komma att bli föremål
för bortschaktning. Att ta höjd för en åtgärdsnivå i planarbetet som ger tillräcklig
riskreduktion och därmed uppfyller kravet på att bebyggelse ska lokaliseras till mark
som är lämplig för ändamålet, är inte minst en viktig process för att ta reda på om det
är ekonomiskt rimligt att sanera marken så att den blir lämplig för sitt ändamål.
Om det finns skäl att förmoda att avhjälpandeåtgärder inte kommer att vidtas innan
detaljplanen antas så finns möjlighet att villkora besluten om bygglov genom
bestämmelser i 4 kap 12 § punkt 1 och 14 § punkt 4 PBL. Bygglov får då inte ges
förrän en förorening har avhjälpts eller markens lämplighet för bebyggelse kan
säkerställas genom att skydds- och säkerhetsåtgärder har vidtagits på tomten. Denna
mening har också kommunen skrivit in i planbestämmelserna.
För att använda bestämmelsen i 4 kap 14 § punkt 4 PBL ska det vara säkerställt,
genom undersökningar eller liknande, att marken genom de avhjälpandeåtgärder som
anges i villkoret blir lämplig för sitt ändamål samt att avhjälpandeåtgärderna är
realistiska och genomförbara. I Boverkets kunskapsbank anges att de villkorade
åtgärderna ska vara så preciserade och effektbeskrivna i planbestämmelserna att det är
tydligt att de är genomförbara. Bestämmelserna bör utformas så att de är tillämpbara
på hela detaljplaneområdet, och inte bara på delar av detta. Det innebär att om
området består av mer än tomtmark så behöver bestämmelsen även omfatta
avhjälpandeåtgärder för att kunna gälla hela detaljplaneområdet. Länsstyrelsen anser
att det bör framgå tydligt i planbestämmelserna/planbeskrivningen hur marken ska
saneras för att frågan om byggrätten ska anses vara prövad i planprocessen.
I planbeskrivningen på sidan 16 anges det att ”innan sanering kan genomföras ska
förslag på saneringsnivå och en anmälan om efterbehandlingsåtgärder lämnas till
tillsynsmyndigheten”. Länsstyrelsen bedömer att väsentliga frågor som rör byggrätten
inom planområdet istället måste vara prövade i planprocessen, däribland frågan om
saneringsnivå.
Länsstyrelsen är vidare osäker på om de åtgärder som planeras för området är
tillräckligt omfattande för att säkerställa att metangas inte kommer att utgöra en
säkerhetsrisk vid byggnation av bostäder, särskilt som området är glest provtaget och
omfattningen av olika typer och mängder av föroreningar därför inte är helt kartlagda.
En fråga som kommunen behöver ta höjd för är också frågan om rening av förorenat
grundvatten, som kommer att behöva ske då schaktåtgärder påbörjas inom området.
De påträffade halterna av föroreningar i såväl mark som grundvatten innebär att
kommunen inte kommer att kunna leda bort uppkommet vatten från området utan
föregående rening.
Sammantaget och utifrån ovanstående text bedömer Länsstyrelsen att:
• Åtgärdernas omfattning snarare behöver motsvara sanering över hela området, vilket
geografiskt sett endast kan uppnås med åtgärdsalternativ 5.
• För hela planområdet behöver kompletterande provtagning utföras – antingen i
samband med projektering om man kommer fram till att hela området ska saneras ner
till vissa nivåer, eller innan planen antas för att kunna veta vad ett avgränsat alternativ
(1-4 som alternativen ser ut idag) innebär innan det väljs.
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• Åtgärdsalternativens omfattning med avseende på saneringsdjup och
saneringsnivå/halter måste framgå tydligt i utredningsmaterialet om det är dessa
kommunen vill arbeta vidare med.
• Väsentliga frågor som rör byggrätten inom planområdet måste vara prövade i
planprocessen, däribland frågan om saneringsnivå (t.ex. KM, platsspecifika riktvärden,
mätbara åtgärdsmål/åtgärdshalter).

Kommunens kommentar:
Provtagning: Kommunen har genomfört en mer detaljerad provtagning efter samrådsskedet.
Sanering: Vilka nivåer och djup som sanering ska ske till inom planområdet utreds i
projekteringen. Planbeskrivningen förtydligas med hur marken ska saneras för att frågan om
byggrätt ska anses vara prövad. Kommunen bedömer att sanering av hela planområdet är
lämpligt. Undantag görs för marken under den solida muren som avses bibehållas av
kulturhistoriska skäl och därför inte kan saneras. Planområdet har till granskningsskedet
avgränsats till att endast omfatta de områden där markanvändningen avses förändras sett till
gällande plan samt områden som kräver förändringar som konsekvens av planförslaget
(dagvattenhantering i öster och utökad gatumark i väster). Saneringsgraden ska säkerställa
att platsen är lämplig att bo på.
Under pågående sanering kommer förorenat grundvatten att uppstå. En projektering av
saneringen pågår och i det arbetet ingår även att ta fram ett underlag för hantering av
länsvatten, bland annat reningsmetod.
Metangas: Kommunen instämmer inte i uppfattningen att brister föreligger i klarläggande
kring omfattningen av olika typer och mängder av föroreningar av metangas. De gasmängder
som har påträffats är mycket små och produktionen av gas är på avtagande . De sista större
massorna tillfördes området för ca 100 år sedan, likt rekommenderat lämpligt årsspann,
varpå det undersökningsarbete som utförts bedöms som tillräckligt underlag för planförslaget.
Planområdet kommer även att saneras och därmed tas en övervägande del av de utfyllda
massorna bort. För att ändå vara förvissad om att problem med metangas inte uppstår ska
ledningssystemen inom området undersökas mer noggrant.
Miljökvalitetsnorm vatten
Dagvattenhantering
I planförslaget har det utifrån dagvattenutredningen föreslagits en
skärmbassängslösning vilken ska ligga i strandlinjen i planområdets norra del. Den
finns angiven på plankartan som WE. Länsstyrelsen anser att i första hand bör
dagvattenlösningar hanteras på land och högre upp i vattensystemet med lösningar
som t ex damm eller ledningsnät för att bromsa vattnet och därigenom bland annat
öka kväveretentionen innan dagvattnet når föreslagen skärmbassängen, på lägsta
punkt vid strandlinjen, för sedimentering. Både fosfor- och kvävebelastningen till
kustvattnet ska vara minimal från dagvattnet eftersom Malmfjärden redan i dagsläget
har måttlig ekologisk status på grund av bland annat för höga närsaltskoncentrationer.
Dagvattenutredningen (sidan 3) påvisar problem med att göra en dagvattenlösning på
land eftersom det landbaserade planområdet är förorenat. Det är en av anledningarna
till att en skärmbassängslösning är föreslagen. Länsstyrelsen menar att om området
marksaneras i tillräcklig omfattning kan även andra mer landbaserade lösningar
diskuteras. Skärmbassäng, liggande som slutsteg ut i kustvattnet, är för länet en ny
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företeelse. Länsstyrelsen önskar information om hur denna sedimentationslösning har
fungerat på andra ställen i landet (som exempelvis Växjö och Stockholmstrakten). Det
länsstyrelsen hittills har sett av resultat har endast varit schablonberäkningar på vad
som kan tänkas renas via denna skärmbassäng.
Det finns fortfarande några frågor återstår vilka inte besvarats av
dagvattenutredningen:
• Hur effektiv kommer denna skärmbassäng att vara avseende främst kväve- och
fosforrening? Har några uppföljningar gjorts på andra skärmbassängsanläggningar av
hur mycket kväve, fosfor och andra föroreningar som renas i denna typ av
konstruktion?
• Borde inte någon del av bassängen ha växtlighet för att öka kväveretentionen
eftersom reningsprincipen bygger på sedimentation? Hur ska det som sedimenteras i
bassängen hanteras?
• Finns det någon risk för läckage av sediment från skärmbassängen vid kraftigt regn,
översvämning och eventuell framtida havsnivåhöjning? Finns risk för att samlat
sediment i bassängen (eftersom den är så grund) spolas ut vid t ex kraftiga regn och
översvämningar?
• Hur fungerar bassängen vintertid och särskilt vid isbildning?
Dessa frågor ska utvecklas vidare i dagvattenutredningen.
Förorenad mark – påverkan på vatten
Utifrån hur mycket och till vilket djup som kommer att saneras (alltså hur mycket av
föroreningarna som tas bort) är avgörande för hur mycket föroreningar som
fortsättningsvis kommer att påverka vatten som rör sig inom planområdet som grund,
lak-, dag-, och kustvatten. Det bör beskrivas mycket tydligare hur föroreningar sprids
via vattnet inom planområdet samt att till exempel en tät dagvattenlösning delvis kan
tänkas på land om saneringen blir tillräcklig. Det skulle även kunna göras ett försteg i
form av en damm eller öppna lösningar där dagvattnet leds runt intill gradänger vilket
kan vara komplement till den föreslagna skärmbassängen. Kan även ett försteg för
dagvattenrening vara i form av filterkassetter vilka regelbundet byts ut innan vattnet
går vidare till skärmbassängen? Just för att filtrera bort eventuella partikelbundna
föroreningar och närsalter.
Kustvattenkvalitet
Eftersom kommunen har som vision att Malmfjärden ska användas för rekreation
som t.ex. bad, borde kvaliteten på kustvattnet vara av avgörande betydelse. Ett par
bryggor kommer att byggas; en som överdel till skärmbassängen (inom WE) och en i
planområdets södra del (inom W1), vilka bör ses som potentiella platser för
badaktiviteter. Marksaneringen av området kommer att leda till förbättrad
vattenkvalitet i Malmfjärden, om saneringen görs i tillräcklig omfattning. Därigenom
skapas ytterligare mervärden för de boende i och kring området.

Kommunens kommentar:
Dagvattenlösning: Kommunen instämmer i att området marksaneras i tillräcklig omfattning
så att landbaserade lösningar för dagvattenhantering skulle fungera av den anledningen.
Eftersom det finns fungerande exempel på dagvattenanläggningar i vatten så bedömer
kommunen att en landbaserad lösning är onödigt ytkrävande inom Fredriksskansområdets
begränsade parkområde pga. nödvändiga släntlutningar och säkerhetsåtgärder som i så fall
krävs. När delar av området tas i anspråk för byggnation är det viktigt att parkområdet
kan förädlas och öppnas upp för allmänheten med promenadstråk och rekreationsytor.
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Dagvattenutredningen kompletteras inför granskningsskedet och besvarar de detaljerade
frågor som länsstyrelsen lyfter kring föreslagen dagvattenlösning.
- Rening av kväve och fosfor anges redan i samrådsversionen. Utredningen kompletteras med
exempel från andra fungerande anläggningar. Ytterligare detaljeringsgrad sker i samband
med projektering.
- Växtlighet är en föreslagen möjlighet som ytterligare ökar reningseffekten.
Dagvattenutredningen förtydligas om hur sedimenten kan hanteras.
- Risken för utspolning av sediment vid kraftiga regn och översvämningar minimeras genom
att ett nödutlopp anläggs som ett försteg till vattenanläggningen.
- Dagvattenanläggningens material tål isbildning.
Vattenföroreningar: All mark inom planområdet ska saneras och dagvatten kommer att
ledas till den nya dagvattenanläggningen. En tät dagvattenlösning på land bedöms inte
lämpligt, inte heller möjligheten att integrera dagvattenlösningar med gradängerna då dessa
ska kunna fungera för rekreation i parkmiljön.
Badmöjligheter: Kommunen bedömer det inte lämpligt att skapa några kommunala
badplatser i området. Föreslagna bryggkonstruktioner syftar till att utgöra förhöjande inslag
för rekreation i parkmiljön.
Miljökvalitetsnorm buller
Från och med 1 juni 2015 regleras ljudnivåer från trafik i förordningen (2015:216) om
trafikbuller. Dock gäller inte detta för detaljplaner som påbörjats före den 2 januari
2015. Även om förordningen inte gäller ska den tillämpas vid en senare
bygglovsprövning. I förordningen anges att 55 dBA inte bör överskridas vid en
bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Det innebär att
det, till skillnad från infrastrukturförordningen, nu även finns ett riktvärde för
ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, för uteplatser som måste tas i beaktande.
En bullerutredning gjordes 2014 för planområdet och den norra delen av
Fredriksskansområdet. Utredningen visar att de ekvivalenta ljudnivåerna kommer att
överskridas för de bostadshus som planeras mot Fredriksskansgatan. Kommunen
föreslår i dessa fall att en planbestämmelse införs som innebär att minst hälften av
bostadsrummen i varje bostad ska vara riktade mot en tyst eller ljuddämpad sida, samt
att uteplats ska kunna ordnas på innergård. Kommunens föreslagna avstegsprincip är i
enlighet med Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen. Enligt den nya
förordningens avstegsprinciper vid överskridande av riktvärdet 55 dBA ekvivalent
ljudnivå, ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Dessa omständigheter bör förtydligas i
planbeskrivningen.
I bullerutredningen konstateras att det kan vara svårt att erhålla en tyst sida eller
ljuddämpad sida mot innergårdarna för hörnlägenheterna och att det i de fallen därför
kan krävas ytterligare tekniska lösningar. Kommunen bör redovisa vilka lösningar det
kan vara. Annars är det planbestämmelsen m, och dess innebörd, som kommer att
gälla, vilket påverkar valmöjligheterna av lägenhetstyper.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att kommunens ställningstagande gällande buller
bygger på att resultatet i bullerutredningen förutsätter att avskärmande huskroppar
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uppförs längs Fredriksskansgatan. Om inte utformningen sker enligt detta förslag
finns risk att bullernivåer över gällande riktvärden kommer att uppstå även för
bostäder längre in på området. För dessa områden finns enligt planförslaget ingen
reglerande planbestämmelse. Planbestämmelsen m bör således
finnas för samtliga ytor där bostadshus tillåts enligt detaljplanen, såvida inte en
förnyad bullerutredning kan visa annat.

Kommunens kommentar:
Bullerförutsättningar: Omständigheter kring buller och den nya förordningens (förordning om
trafikbuller 2015:216) principer förtydligas i planbeskrivningen.
Hörnlägenheter: Då den nya förordningen ska tillämpas i bygglovgivningen ändras
förutsättningarna mot samrådshandlingen. Exempelvis ska bostäder enligt förordningen 55
dB (ekvivalent nivå) vid fasad klaras och om denna nivå överskrids ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida där nivån inte överstigs. Enligt genomförd
bullerutredning har de allra flesta av hörnlägenheterna där ena sidan överstiger 55 dB även
en sida där 55 dB inte överstigs. Dock överskreds de nivåer som gällde i tidigare förordning.
Bedömningen är att hörnlägenheterna vid bygglovgivningen kommer att klara kraven i den
nya förordning som ska utgöra beslutsunderlag.
Den västra delens avskärmande effekt: Bullernivåer på 55dBA (ekvivalent) kommer inte
överskridas för byggnader som ligger en bit in från Fredriksskansgatan även om de västra
husen inte byggs först. Bedömningen grundas på en revidering av bullerutredningen, där
ytterligare en situation utan bebyggelse samt en trafikökning i ett 20-årsperspektiv beskrivs.
Den visar att området längre in från gatan inte har så höga bullernivåer. Ordningen på
utbyggnadsetapperna har därför ingen avgörande betydelse ur avskärmande bullerhänsyn.
Enligt nya förordningen om trafikbuller 2015:216, får dessutom inte bygglov ges om de inte
klarar riktvärdena.
Strandskydd
Detaljplanen föreslår i nuläget att strandskyddet ska upphävas för kvartersmark inom
planområdet. Länsstyrelsen bedömer att planens resonemang kring särskilda skäl till
upphävandet av strandskyddet är tillräckliga. Planen bör emellertid överväga
omfattningen av upphävandet av strandskyddet. Framförallt bör de föreslagna
anläggningarna inom vattenområdet behandlas.
Risken för översvämning
Klimatanpassning
SMHI anser att det bör räknas med ett framtida högsta högvatten på + 1 meter, vilket
är den nivå havsvattnet stiger till på 100 år. Det innebär att hela planområdet riskerar
att översvämmas vid ett sådant scenario. Enligt planbeskrivningen ska nya
bostadsbyggnader ligga på +3,0 meter över havet, m ö.h., färdig golvhöjd. Med en +
höjd på 3 meter är sannolikheten för översvämningar från havsvatten mindre än 1 %
på 100 år. Den angivna höjdnivån i planbestämmelsen bedöms därför som tillräcklig
enligt länsstyrelsen, men det är viktigt att ändra planbestämmelsens formulering från
färdig golvhöjd till att ange anläggningsnivå, schaktbotten eller lägsta nivå för
byggnadsdelar som riskerar skadas av översvämmande vatten, i enlighet med
Boverkets riktlinjer.
Enligt planbeskrivningen ska dagvattennätet tåla 10-års regn. I de modeller som gjorts
för det framtida klimatet beräknas regnmängderna för regionen öka totalt, men
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framförallt kommer skyfallen öka både i antal som omfattning. Delar av
dagvattennätet beräknas hamna under 2,5 m ö.h., och då ligger dessa delar av
dagvattennätet för lågt och riskerar att översvämmas vid höga havsvattennivåer, om
kommunen inte gör klimatanpassningsåtgärder.
Höga havsvattennivåer riskerar skapa problem även för vägar och annan infrastruktur.
För transportvägar utan alternativa sträckningar bör nivån ligga på minst 2,8 meter
över dagens medelvattennivå. När kommunen planerar för bostadshus på den södra
delen av Fredrikskans bör även kommunen se till att elnät och beredskapsvägar är
klimatanpassade på säker nivå, vilket i detta fall är minst 2,8 m ö.h. Riskvärderingen
innebär då att sannolikheten för översvämningar från havsvatten är mindre än 1 % på
100 år. Ett avsteg från höjden på 2,8 m ö.h gällande elnät och beredskapsvägar
innebär därmed en annan riskvärdering, d.v.s. att sannolikheten ökar för
översvämningar från havsvatten på 100 år. Länsstyrelsen vill påminna om vikten av att
bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till risken för
översvämning enligt 2 kap. 5 § PBL.

Kommunens kommentar:
Strandskydd: Avgränsningen av förslag till upphävande av strandskyddet justeras till att
omfatta hela planområdet. Föreslagna anläggningar inom vattenområdet utformas som
allmänna bryggmiljöer, permanent tillgängliga för allmänheten, varpå dessa inslag inte
bedöms motverka strandskyddets syfte.
Bestämmelse om höjdnivå: Bestämmelsen om höjdnivån för golv omformuleras så att
innebörden blir att byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till
nivån +2,8 meter över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion (PBL 4 kap. 12§).
Föreslagna nya byggnader bedöms därför som lämpliga med hänsyn till risken för
översvämning enligt 2 kap. 5 § PBL.
Dagvattennät: Kommunen är medveten om problemen kring dagvattennätet, dess befintliga
anläggningsnivå och konsekvenserna av översvämning vid höga havsvattenniåver. Stadens
samlade dagvattenhantering kommer att förbättras i och med genomförande av planförslaget.
De klimatanpassningsåtgärder som i stort krävs i stadens nät bedöms dock inte kunna
tillgodoses inom denna enskilda detaljplanens ramar.
Strukturer och översvämningsrisker: Nytillkommande elnät, beredskapsvägar och
transportvägar anläggs på en upphöjd nivå eller utförs så att de klarar klimatanpassning.
Transportvägarna anpassas dock i anslutningar i väster till den befintliga nivån på
Fredriksskansgatan. Kommunen bedömer inte att det är möjligt att på ett lämpligt sätt
justera höjdnivåer på Fredriksskansgatan med upp till +2,8 m, sett till de kulturhistoriska
värden som finns i området och dess befintliga bebyggelse.
Miljökonsekvensbeskrivning
Planhandlingarna behöver bearbetas så att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs.
Vidare behöver planförslaget bearbetas så att bebyggelsen inte blir olämplig med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion. Det innebär att Länsstyrelsen kommer att ta ställning till
miljökonsekvensbeskrivningen i nästa planskede.
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Övriga synpunkter
Naturvård
Länsstyrelsen förutsätter att hänsyn tas till den rödlistade arten klibbveronika vid
planering av gångvägar med mera. Det är också viktigt att man lämnar ordentligt
skyddsavstånd till träden i Rävspelet.
Kulturmiljövård
Bevarandebestämmelserna kring kioskpaviljongen bör förtydligas, exempelvis med
planbestämmelsen q där det framgår att paviljongen inte får förvanskas. Detsamma
gäller för muren, även denna bör förses med q för att undvika förvanskning.
I stort sett hela planområdet ligger inom fornlämningen RAÄ 93:1 (stadslager i
centrala Kalmar), för vilket tillstånd krävs för markingrepp i eller invid fornlämning
enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Den nordvästra delen av planområdet är utanför den
utpekade avgränsningen av fornlämningen, men bedöms som ett fornlämningsområde
där det eventuellt kan krävas en arkeologisk utredning inför markingrepp.
Deltagande
Beslut att avge detta yttrande har fattats av t.f. samhällbyggnadschef Birgitta Eriksson
efter föredragning av planeringsarkitekt Maria Paananen. I ärendet har även deltagit
avdelningschef Eva Brynolf, naturvårdshandläggare Kicki Ringdahl,
miljöskyddshandläggare Michael Ingard, handläggare förorenad mark Lill Lunggren,
enhetschef miljöenheten Åsa Axheden, planhandläggare Kerstin Lind Andréasson,
fornminneshandläggare Jenny Sundström, kulturmiljöhandläggare Katarina Sundberg,
klimatanpassningssamordnare Lars Ljungström och vattenplanerare Eva T
Hammarström.

Kommunens kommentar:
Miljökonsekvensbeskrivning: Planhandlingarna bearbetas så att MKN enligt 5 kap MB
tydligare beskrivs och bedömningen är att bebyggelsen inte blir olämplig med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. MKB
uppdateras för att bättre motsvara länsstyrelsens önskemål.
Rödlistade arter: Kommunen bedömer inte att planering av gångvägar med mera föranleder
problem för förekomst av rödlistade arter eller träd i Rävspelet, inga fler vägar planeras i
berört område.
Bevarandefrågor: Bevarandebestämmelserna kring kioskpaviljongerna förtydligas och q införs
för paviljong och den del av mur som ska bibehållas.
Fornlämning: Information om eventuellt behov av arkeologisk utredning har införts i
planbeskrivningen.
2.Lantmäterimyndigheten
Plankarta med bestämmelser
Bestämmelsen P1 finns på plankartan men saknas i bestämmelseförteckningen.
Man bör överväga att upphäva strandskyddet även för gata/torg, och behålla det
enbart för park och natur. Onödigt dispensförfarande kan då undvikas när dessa
anläggningar ska byggas.
Förbudet mot inhägnader motiveras med gestaltningsskäl. Man behöver dock fundera
över ifall bestämmelserna i vissa delar indirekt kan komma att begränsa allmänhetens
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tillträde till angränsande allmänplatsmark. När avstånden är små och avgränsningen
otydlig, kan intrycket lätt bli att mer mark är privat område än vad som egentligen
gäller. Det händer också lättare att boende tar ianspråk mark utanför kvartersmarken.
Därför kan det i vissa fall vara mer ändamålsenligt med avgränsningar som ger en
tydlighet på marken, än att vara utan.
Planbeskrivning
Namnet på ön på sidan 17 är vad vi känner till varken känt eller etablerat, och bör
därför inte användas i planhandlingarna.
På sidan 39 nämns möjligheter till allmänna parkeringar i parkeringsgarage på
kvartersmark. Ifall detta är aktuellt, bör beskrivningen bli tydligare om hur detta ska
genomföras rättsligt, tekniskt och ekonomiskt.

Kommunens kommentar:
Redaktionella ändringar genomförs i enlighet med lantmäteriets synpunkter.
Strandskydd: Avgränsningen för upphävandet av strandskyddet justeras till att
omfatta hela planområdet.
Allmänhetens tillträde: Bedömningen är att allmänhetens tillträde till allmän
platsmark säkerställs på ett tillräckligt tydligt sätt i planen. Det är svårt att
förutsäga hur innergårdar och kvarter kommer att disponeras och många av de
gränser som avses ska förbli öppna kan påverkas av andra strukturer och
anläggningar på kvartersmark. Planbestämmelserna bibehålls för att motverka en
sluten bebyggelsemiljö.
Parkeringsändamål: Planen möjliggör parkeringsändamål under större delen av
föreslagna bebyggelseområden samt under parkpassagen mellan nya kvarter.
Kommunen bedömer att dessa ytor kommer att täcka behovet av p-platser för
tillskapade bostäder. I den mån garageutrymmen som planen möjliggör inte behövs
kommer de sannolikt inte att genomföras. En framtida möjlighet skapas dock för
att använda outnyttjade garageutrymmen för allmän parkering när bostadsbehovens
villkor uppfyllts och kan inte studeras och regleras i detalj förrän det är aktuellt.
3.Trafikverket
Trafikverket har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Planområdet
omges av kommunala vägar. Inga statliga vägar, järnvägar eller andra
anläggningar berörs av planförslaget och Trafikverket har därmed inget att
erinra.
Kommentar: Noterat
4.Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Planområdet omfattas
ej av några öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del.
Kommentar: Noterat
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Boende och fastighetsägare
5. Clasons Måleri AB, Anders Clason
Så som ägare till fastigheterna Gösen 1 och 2 vill vi lämna följande yttrande i
ovanstående ärende: Lägenheterna i båda våra fastigheter har idag en mycket fin utsikt
åt öster och sydost. Detta är mycket värdefullt för både oss och våra hyresgäster.
Hyresgäster trivs och vi har lätt att hyra ut vid de få tillfällen någon måste flytta.
Värdet består inte bara i attraktiva lägenheter, utan har naturligtvis också ett
ekonomisk mervärde. I den allt mer avreglerade hyresmarknaden innebär det att en
högre hyra kan erhållas. Det fina läget är också en möjlighet att ombilda till
bostadsrätt. Priset för bostadsrätter är självklart högre ju attraktivare lägenheterna är.
Här spelar utsikt över land och sjö en mycket stor roll. Planförslaget innebär att all
denna fantastiska utsikt över grönytor och vatten bort mot Ängö och Varvsholmen
fullständigt försvinner. I stället kommer man nu enbart att se höga fasader. Detta är en
väsentlig försämring för oss och våra hyresgäster som vi inte kan acceptera. Om
planen antas kommer vi att kräva kompensation för minskning av fastigheternas
värde. Vi ställer oss tveksamma till att strandskyddet kan tas bort genom den
hänvisning som gjorts till att området redan används. Det måste ju vara väsentligt att
bara marken används. Inga byggnader finns uppförda på större delen av planområdet.
I övrigt utgår vi från att få eventuella skador åtgärdade som orsakas av eventuell
byggnation. Vi är oroliga för vad ökat marktryck på planområdet kan innebära för våra
fastigheter som ligger på instabilt underlag. Detsamma gäller pålningen som sannolikt
måste utföras.

Kommunens kommentarer:
Utsikt och fastighetsvärde: Utsikten från fastigheterna Gösen 1 och 2 påverkas ofrånkomligt
i någon grad av förändring av södra Fredriksskans, se kommunens sammanfattade
kommentarer om ” Stadsutveckling, stadsmiljö och kulturhistoria” på sidan 7-8. Detta är
en sådan effekt av planläggning som enligt praxis inte anses grunda rätt till ersättning.
Kommunen kommer att utveckla parken och tillgänglighet till vattnet i Fredriksskansområdet vilket även ökar attraktiviteten för närliggande bostäder.
Strandskyddet: Upphävandet av strandskyddet justeras men kommunen bedömer fortfarande
att området varit ianspråktaget eftersom det under lång tid hyrts ut till föreningsverksamhet,
varit instängslat och avstängt/otillgängligt för allmänheten.
Markstabilitet: Kommunen kommer att genomföra en riskanalys inför kommande sanering
för att säkerställa att åtgärden inte påverkar omgivande fastigheter. Inför planerad
byggnation är det byggherrens ansvar att inte påverka omgivningen så att skador uppstår.

6. Brf Fredriksskans i Kalmar
Fastigheten Gösen 10 byggdes 1930 och ombildades till bostadsrättsföreningen
Fredriksskans i Kalmar år 2004. (769610-8187). Under åren därefter har ett flertal
underhållsåtgärder vidtagits. År 2005 grävde vi upp runt hela huset och isolerade och
lade nya rör för dagvatten. Ett större arbete genomfördes också 2009 då det
upptäcktes stora skador i källaren på grund av sättningar i marken. Avloppsstammarna
hade brutits sönder och golvet spruckit och sjunkit ner på grund av dessa sättningar.
Huvuddelen av golvet i källaren bröts upp, nya avloppsstammar lades ner och ett helt
nytt källargolv göts. Fastigheten är byggd på utfyllnadsmark och sättningar i huset har
skett och fortsätter att ske med mindre sprickbildningar och skevheter som resultat. Vi
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förutser att dessa sättningar kommer att öka när/om byggnadsarbeten påbörjas i vår
omedelbara närhet.
Synpunkter
1. Byggnadsskador kan komma att uppstå på vår fastighet på grund av den
omfattande pålning som sannolikt kommer att krävas. Dessutom kommer de
tunga transporterna med maskiner och material att orsaka vibrationer och
därmed ytterligare skador på vår fastighet. Vi kräver att
byggherren/byggherrarna bekostar besiktning av vår fastighet före och efter
genomförda byggnadsaktiviteter. Besiktningarna skall utföras av oberoende
besiktningsföretag utvalt av oss i samråd med byggherren/byggherrarna.
Skador som kan komma uppstå på grund av byggaktiviteter skall åtgärdas av
kommunen alternativt byggherren/byggherrarna. Ansvarsförsäkring och
garanti skall lämnas före byggstart. Vi känner stor oro för att det skulle kunna
uppstå en situation då ingen tar ansvar för eventuella skador utan att det skylls
på varandra och att det inte går att visa på vem som förorsakat skadorna.
2. Den sanitära olägenhet som det omfattande pålningsarbetet under lång tid
kommer att medföra för oss bör kompenseras på så sätt att isolerglas
monteras in i samtliga fönster på östra gaveln för att säkerställa att gränsvärdet
för störande ljud ej överskrids. Kostnader för denna åtgärd skall Kommunen
stå för. Pålningsarbete eller byggnadsarbete utanför ordinarie arbetstid skall
inte få förekomma. Skulle störning uppkomma i sådan omfattning att
nattsömn (eller dagsömn för nattarbetande) störs, åligger det
byggherren/byggherrarna att betala hotellvistelse för störd bostadsrättsinnehavare.
3. Trafiksituationen med infart/utfart genom ”gamla” Fredriksskansporten
påverkar oss negativt med ökad närtrafik och distributionstrafik såväl dagtid
som nattetid. Det ökade behovet av parkeringsplatser för boende och
besökande kommer att korka igen Strandgatan/Fredriksskansgatan ytterligare.
4. Utsikten mot Malmfjärden, Kalmarsund och Ölandsbron från flera lägenheter
kommer att förloras helt och innebär sannolikt en avsevärd värdeminskning
för bostadsrättsinnehavaren.
5. Fredriksskansgatan är idag en inbjudande paradgata med sin trädallé och
domkyrkan i fonden. Att bebygga Fredriksskansområdet med höga hus så
nära gatan kommer att helt förta nuvarande vackra vy och mer likna en
korridor. Att dessutom smalna av gatan och anlägga parkeringsplatser på
gatans båda sidor förstör ”paradgatan” ytterligare. Våra utfarter mot
Fredriksskansgatan får ej blockeras med P-platser.
6. Vi föreslår att Fredriksskans behålls som det är nu för idrottsändamål,
evenemang och konserter. Om Fredriksskans ändå ska bebyggas föreslår vi att
byggnaderna placeras längre in från gatan och med reducerad bygghöjd.

Kommunens kommentar:
1. Instabilitet i mark: Kommunen anser att det är lämpligt att besiktning utförs före
byggstart. Se vidare kommunens kommentar på synpunkt 5.
2. Störningar under byggtid: Buller under byggnation regleras i Naturvårdsverkets
Allmänna Råd 2004:15. Dessa ska följas. Pålning är en tillfällig störning som inte regleras
i miljölagstiftning men byggarbetet kommer att tidsregleras för att minimera störningar.
Detta görs i samband med att arbetet ska utföras.
3. Negativa trafikkonsekvenser: kommunen bedömer att trafiksituationen i området
kommer att förbättras som konsekvens av att hastigheten på Fredriksskansgatan sänks till
40 km/h, något som genomförs oavsett hur eller när planen genomförs. Om man med
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”korka igen” avser ökade köer, parkeringsproblem eller ökad trafik bedömer inte
kommunen att några allvarligare problem tillkommer som konsekvens av planen utifrån
befintliga flöden, föreslagna åtgärder och pågående reglering av parkeringsavgifter i
stadskärnan.
4. Utsikten från fastigheten Gösen 10: denna påverkas ofrånkomligt i någon grad av
förändring av södra Fredriksskans, se kommunens sammanfattade kommentarer om
Stadsutveckling, stadsmiljö och kulturhistoria” på sidan 7-8.
5. Oro för en försämrad paradgata: se kommunens samlade kommentar ”Stadsutveckling,
stadsmiljö och kulturhistoria” på sidan 7-8. Befintliga utfarter längs Fredriksskansgatan
ska inte blockeras av parkering. Parkeringsplatser föreslås i grupper med släpp för de platser
där in- och utfarter finns idag.
6. Bevarande av befintlig situation i området: Avseende förslaget att behålla Fredriksskans
”som det är nu”, se kommunens samlade kommentar ”Ett politiskt uppdrag”. Efter
inkomna synpunkter har förslaget för ny bebyggelse placerats längre indragen från
Fredriksskansgatan. Avseende annan placering och bygghöjd, se vidare i kommunens
samlade kommentar ”Stadsutveckling, stadsmiljö och kulturhistoria” på sid 7-8.
7. Sven Karlsson, Ingegerd Karlsson, Rebecca Bornlid
Lessener, Johnny Larsson m fl
Nedanstående Kalmarbor, boende på Fredriksskansgatan 11, ser med stor oro på den
förtätning av bostäder som sker på Kvarnholmen och i dess omedelbara närhet. Allt
fler grönområden försvinner. På tur står nu tydligen stadens verkliga lunga,
Fredrikskans, som i ett sekel varit ett sport- och fritidscentrum för Kalmarborna. Vår
bestämda uppfattning är att hela Fredriksskansområdet bör vidareutvecklas till ett
sportcenter för idrott, motion och rekreation och att sålunda inga bostäder blir byggda
på området.
Som argument för våra åsikter, vill vi först lyfta fram skolidrotten. Vi känner till att det
redan idag kan vara trångt om utrymmet vissa lektionspass på Fredriksskans. Hur illa
kommer det då inte att bli om B- och C-planerna byggs bort! Elevantalet på
gymnasieskolan blir definitivt större i framtiden (mycket talar för 12-årig skolplikt!)
och närbelägna grundskolor pockar också på ökat lektionsutrymme under
utesäsongerna. Flera lektionspass måste alltså tillskapas, i all synnerhet för de
skolelever som inte tränar på egen hand. Vi kommer alla ihåg vårens debatt om
överviktiga barn och ungdomar!
Vi vill också påminna om att två (2) fotbollslag, i div 3 och 4 Elit, har Fredriksskans
som sin hemmaarena och som utnyttjar B-planen som träningsanläggning.
Förmodligen har friidrottsklubben Kalmar SK också behov av att träna på
grönområden intill A-planen.
Vidareutveckla hela Fredriksskans till ett sport- och fritidsområde - till glädje, nytta
och stolthet för alla kommuninvånare. Den nya simhallen borde anläggas utmed
fjärden i södra delen, mot Rävspelet. Det skulle kunna bli en fantastisk byggnad, i ett
naturskönt område vid vattnet. En utomhuspool skulle naturligtvis höja
attraktionsvärdet avsevärt. På sikt skulle vi önska en multisporthall för alla slags
sportutövare. En lämplig plats skulle kunna vara bakom norra läktaren.
Fredriksskans har under åren visat sig vara synnerligen lämpad för större
tävlingsevenemang, kulturarrangemang, utställningar etc. Som aktuella exempel kan
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nämnas den nyligen avslutade fotbollsturneringen för 7-mannalag för unga och agilitymästerskapet i hundsport.
Slå inte undan benen för verksamheter som skolidrott, föreningsidrott och större
evenemang. Ta istället vara på tillfället att skapa ett enastående sport- och fritidscenter.
Anrika Fredriksskans berör! Ett förhastat och illa genomtänkt beslut om
bostadsbyggnation kommer inte att kunna göras ogjort, vilket innebär att detta unika
området går förlorat för framtidens skolungdomar, idrottsutövare och andra
Kalmarbor. Vi hoppas att nuvarande beslutsfattare istället tar över stafettpinnen från
äldre tiders politiker, som genom kloka och väl avvägda beslut räddade stora kulturella
värden till eftervärlden och efterlämnade en stad med riksintresse.

Kommunens kommentar:
Sportcenter: Avseende förändringsförslag med bostäder på Fredriksskans, se kommunens
samlade kommentar ”ett politiskt uppdrag”.
Utmaningar för skolidrott, föreningsidrott och större evenemang: Kultur- och
fritidsförvaltningen håller på att utreda platser för ersättningsytor på Lindö och bedömer att
både skolidrotten och föreningslivets önskemål kommer att kunna tillgodoses. Förslaget
innebär att A-plan på Fredriksskans ska kunna bokas för skolidrott och på Lindö anläggs
bokningsbara ytor motsvarande en fotbollsplan. Även en bokningsbar yta intill det nya
bostadsområdet på Fredriksskans ska kunna nyttjas av skolidrotten. Enligt framtagen
uthyrningsstatistik kan inte kultur- och fritidsförvaltningen se någon kapacitetsbrist varför
kommunens bedömning är att de ersättningsytor som tas fram på Lindö motsvarar både
skolidrottens och föreningsidrottens behov. Att ”större elevantal i framtiden” är att vänta
samt att ”övervikt bland barn och unga” är grundläggande anledningar till att säkerställa
fullgoda miljöer för skolidrott. Se kommunens samlade kommentarer ”skolidrottens
framtid”, ”föreningsidrottens framtid” och ”framtida evenemang”.
En ny simhall: Förutsättningarna för en ny bad- och rekreationsanläggning håller på att
studeras av kommunen. Ett antal områden har studerats utifrån en rad aspekter varav en av
de viktigaste är vilka utvecklingsmöjlighet som finns för kompletterande verksamheter och
funktioner. Det har landat i att områden vid Snurrom och Brofästet studeras vidare för badoch rekreationsanläggning. Bedömningen är att området på Fredriksskans är för litet sett till
påtalade utvecklingsmöjligheter samt det politiska uppdraget om bostadsbyggande.
8. Närboende på Fredriksskansgatan 13, Elisabeth Gustavsson
m fl
Med stor oro har vi tagit del av Kalmar kommuns planer på att bebygga Södra
Fredriksskansområdet med bostäder. Fredriksskans, som är en av Sveriges vackraste
idrottsplatser, måste få bevaras till förenings- och skolverksamhet även i
fortsättningen. En ny simhall måste byggas i Kalmar och borde placeras på södra
delen av Rävspelet. En simhall måste ligga på gångavstånd för innerstadens skolor, i
synnerhet gymnasieskolorna med stor andel resandeelever och begränsad schematid.
Det måste också finnas utrymme för spontanidrott för barn och ungdomar i
närområdet. Kalmar vill vara en idrottsstad av rang, med många olika
tävlingsarrangemang under sommarhalvåret, och att då planera för bostäder på
idrottsplatsen rimmar illa med de intentionerna. Nu är de stora arrangemangen
överståndna och vi närboende har sett hur stora problem det är för deltagare och
besökare att hitta en parkering under Ironmantävlingarna och även under Stadsfesten.
Minsta lilla fria yta på såväl gräs som gata har utnyttjats maximalt i hela närområdet. I
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år har man använt sig av C-planen för parkering, men vad händer om man börjar
bygga bostäder nästa år?
Under många år har Fredriksskans nyttjats till fotbollscuper för barn och ungdomar
och på senare år till bl.a. konsertverksamhet – mycket uppskattade evenemang mycket
beroende på närheten till city. Det finns även två fotbollslag som har såväl träning
som matcher på Fredriksskans.
Vi vädjar till Samhällsbyggnadskontoret att noga tänka över planerna en gång till och
skynda långsamt och inte ta något förhastat beslut som aldrig kan göras ogjort.

Kommunens kommentar:
Ett bevarande av Fredriksskans för föreningsidrott, skolidrott, spontanidrott och evenemang:
Fredriksskans arena ligger utanför planområdet och påverkas inte av planförslaget.
Områden söder om arena kan däremot utvecklas och förädla området. Stora delar av den
park som kommer bibehållas och utvecklas i området kommer att kunna användas för idrott
i olika form och för evenemang. Se kommunens samlade kommentarer ”skolidrottens
framtid”, ”föreningsidrottens framtid” och ”framtida evenemang”
En ny simhall: Se kommunens kommentar om bad- och friskvårdsanläggning i synpunkt 7.
Parkering på C-plan: Parkeringen på C-plan har använts som en tillfällig lösning för att
lösa del av parkeringsbehovet i stadskärnan. Utredningsarbete pågår kring framtida
parkeringslösningar parallellt med planarbetet. Planförslaget medger att det finns framtida
möjligheter för allmänna parkeringsplatser i garage eller utmed Fredriksskansgatan.
9. Folke Lundberg, Proviantgatan 17
Som kontrast till allt gnäll om planerna för Fredriksskans vill jag bara framföra mina
egna – mycket positiva – synpunkter.
Jag promenerar varje dag med hunden på Fredriksskans, vid olika tider. Den nya
promenadvägen uppskattas verkligen. Men de områden som ska bebyggas är nästan
alltid helt öde, så de används inte idag (förutom den tillfälliga parkeringen). Ibland ser
jag skolungdomar, som lika gärna använder idrottsstadion och ibland är det
fotbollsträning (av de som lika väl kan använda idrottsstadion, Gröndal eller andra
platser). Summa summarum är det verkligen inte många som skulle beröras negativt at
ny bebyggelse, vilket man skulle kunna tro efter alla negativa skrivelser.
Tvärtom tror jag att området blir mycket trevligare med lite bostäder, liv och rörelse.
Dessutom behövs det attraktiva lägenheter för att möjliggöra ett livaktigt centrum. Vi
själva skulle inte ha flyttat till just Kalmar, om vi inte hade hittat ett attraktivt boende
centralt på Kvarnholmen.
Att fotbollsstadion med friidrottsmöjligheter finns kvar uppskattar jag också, eftersom
jag tränar och tävlar mycket i Veteranidrott. Jag låter dock inte hunden springa på
löparbanan!
Överlag uppskattar jag mycket kommunens ambitioner när det gäller utvecklingen av
Kalmar.

Kommunens kommentar: Noterat, kommunen instämmer i framförda synpunkter.
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
10. Kalmarsunds Gymnasieförbund
Bakgrund
Kalmarsunds gymnasieförbund har beretts möjlighet att yttra sig över Detaljplan
för södra Fredriksskans, upprättat 2015-05-28 av planenheten på
samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun. Kalmarsunds gymnasieförbund
har tidigare även lämnat yttranden gällande Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen
med omgivande vattenrum (KF 2011-12-19) samt Program inför detaljplan för
Fredriksskansområdet (KF 2013-06-17). Vi har också deltagit i möten och
workshops med tjänstemän och politiker från Kalmar kommun. Vi har i
samtliga yttranden och vid samtliga mötestillfällen betonat vikten av att
skolidrottens behov även framgent måste tillgodoses, med ändamålsenliga ytor
vid Fredriksskans- och Lindöområdet.
Nuläge
Idag hyr Kalmarsunds gymnasieförbund årligen utomhusytor för ca 500 tkr.
Kontraktet omfattar både friidrottsanläggning inklusive A-plan, konstgräsplan
(sommar och vintertider) och B-plan. Total bokningsbar tid ligger på ca 1600
h/läsår. Tidigare har vi även haft tillgång till den s.k. C-plan, som nu gjorts om
till parkering. Till detta bokar vi även, både sommar och vinter, Gasten
konstgräsplan, Gröndals B-plan och Södra utmarkens gräsplan. Från april till
oktober förlägger Jenny Nyströmsskolan, Stagneliusskolan och Lars
Kaggskolan stora delar av sin idrottsundervisning utomhus på
Fredriksskansområdet, och antalet elever som härmed kan beredas möjlighet
till utomhusidrott uppgår till ca 3000.
Synpunkter utifrån Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhet
Det är helt avgörande för vår skolidrottsverksamhet att vi även fortsättningsvis
bereds goda möjligheter att, på ett organiserat och planlagt sätt, använda
Fredriksskansområdet med omnejd för delar av vår kärnverksamhet. I
gymnasieskolans ämnesplaner för idrottsämnena betonas särskilt vikten av att
eleverna ska erbjudas rörelseaktivitet i utemiljö, naturupplevelser,
utomhusvistelse och friluftsliv inom ordinarie undervisningstid.
För förbundet utgör Fredriksskansområdet ett bra läge, då närheten till
respektive skola är nödvändig av bland annat schematekniska skäl. De
träningsplaner som finns i anslutning till Guldfågeln Arena kan därmed inte i
realiteten utgöra ersättningsyta för vår volymundervisning, vilket föreslås i
samrådshandlingen.
Detaljplaneförslaget kommer att innebära minskade ytor inom rimligt avstånd
för skolidrotten i Kalmarsunds gymnasieförbund. Den befintliga A-planen
(Kalmar FF:s gamla matcharena) och den integrerade gräsytan i parken
kommer därför, under perioder, i huvudsak att behöva tas i anspråk av
förbundets skolidrott men utgör ändå inte en tillräcklig resurs. Utifrån våra
bedömningar, som baseras på antalet 16-19 åringar de kommande åren, ser vi
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att ytterligare yta måste erbjudas. Det planerade utbudet för att kunna utöva
spontanidrott, exempelvis utegym, är positivt, men kan inte ersätta vårt behov
av ytor för ordnade idrottsaktiviteter.
Den i detaljplanen föreslagna gräsytan på Lindö fungerar rent logistiskt, men
måste iordningsställas före möjlig användning. Vårt behov består i en
konstgräsbelagd plan, ca 60x100 meter, som sköts och hyrs ut som befintliga
utomhusytor. Det är också viktigt att det iordningsställs ytor för andra
utomhusaktiviteter, t.ex. motionsslingor. I anslutning till FredrikskansLindöområdet måste det också finnas tillgång till ändamålsenliga
omklädningsrum. Däremot är inte parken norr om Stagneliusskolan lämplig för
skolidrott, då ytan ligger för nära både skolan och bostadsområden.
Sammanfattning
Förändringen av Fredriksskansområdet är en tydlig strategisk satsning mot att
utveckla och utvidga stadskärnan i Kalmar, som vi naturligtvis ställer oss
positiva till. För Kalmarsunds gymnasieförbund är det dock avgörande med
ändamålsenliga utomhusytor för att kunna bedriva laglig
utbildningsverksamhet som följer gymnasieskolans styrdokument. Om hänsyn
tas till våra synpunkter kommer Fredriksskansområdet med omnejd även
fortsättningsvis kunna tillgodose skolidrottens behov, och därmed bidra till att
bevara Kalmarsunds gymnasieförbunds rykte som en attraktiv
utbildningssamordnare i regionen.
Bilaga Utdrag ur Kalmarsunds Gymnasieförbunds sammanträdesprotokoll
2015-08-27 § 58.
Tillägg till yttrande med Behovsspecifikation
Detaljplaneförslaget innebär markant minskade ytor inom rimligt avstånd för
skolidrotten i Kalmarsunds gymnasieförbund. Därför är det av vikt att den befintliga
A-planen på Fredriksskans och den integrerade gräsytan i parken är bokningsbara där
förbundets skolor prioriteras. De minskade ytorna utgör dock ändå inte en tillräcklig
resurs för det behov skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund är i behov av,
därför är det av vikt att en ersättningsyta inom rimligt avstånd iordningsställs för att
säkerställa att förbundets skolor lever upp till de krav styrdokumenten ställer på vår
verksamhet.
För att ytan på Lindö ska kunna fungera som ersättningsyta har vi i vårt yttrande ställt
krav på en konstgräsplan med minimimåtten 60x100 m.
- Konstgräsytan ska vara sammanhållande (ej uppdelad), för att möjliggöra
effektiv användning. Detta innebär att fler klasser får plats samtidigt.
- Ytan behöver kritas upp som 3 st. 7-mannaplaner, för ändamålsenligt
användande.
- Skyddsnät mot vattnet behöver sättas upp, då det finns en uppenbar risk att
bollar och andra redskap hamnar i vattnet.
- Ytan ska skötas och hyras ut av kommunen, dvs vara bokningsbar.
I anslutning till Lindö kommer det att finnas behov av ändamålenliga
omklädningsrum, vilket nämns i tidigare yttrande. Behovsspecifikation på
omklädningsrum är följande:
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Ha en yta som ger plats för 2 x 32 elever åt gången
Innehålla duschar, toaletter och plats för låsbara skåp
Vara utrustade med utvändiga eluttag för att möjliggöra exempelvis
kompletterande musikmoment i utomhusundervisningen

I anslutning till omklädningsrummen finns följande behov:
- Ett materialrum med goda möjligheter till att förvara och låsa in material.
Utrymmet behöver vara ca 35 kvm, uppdelat i 3 separata delar för enhetsvis
förvaring.
Ett utvändigt skärmtak för väskor och kläder, placerat så att man har god
uppsikt över värdesaker och annat.
- Ett arbetsrum för lärarna på ca 15-20 kvm, eftersom minskade ytor ställer
högre krav på samplanering av aktiviteter och användande av ytor.
I anslutning till området måste det finnas en anvisad yta för parkering av cyklar.
Om Lindö skall ersätta de ytor som vi för närvarande har tillgång till på
Fredriksskansområdet så är det av vikt att volymundervisning går att bedriva. Vårt
behov är att ca 60 personer ska kunna aktivera sig samtidigt. Exempel utöver ovan
specifikation är: Beachvollybollplan, streetbasketkorgar, utegym, frisbeegolfbana.
Vi vill upprepa att ovan nämnda anpassning av Lindö bygger på förutsättningen att
gymnasieförbundets skolor har tillgång till A-planen på Fredriksskans samt den
integrerade gräsytan i det nya bostadsområdet.
När det gäller den integrerade gräsytan måste viss inhängning göras mot vattnet och
närmast bostäderna, annars blir den svår att använda i undervisningen. Detta känns
viktigt med hänsyn taget till både elever, personal och boende i området.

Kommunens kommentarer:
Planhandlingarna justeras redaktionellt angående potentiell användning av ytor för skolidrott
i anslutning till Guldfågeln arena.
Skolidrott i Fredriksskansområdet: Kommunen noterar behovet av ytterligare yta
(”ersättningsyta”) som komplement till A-plan och den nya ytan i parken, se kommunens
samlade kommentar ”skolidrottens framtid”. En idrottsyta fanns med i samrådsförslaget
vilken fortfarande är möjlig att genomföra även om planområdet har justerats. Kultur- och
fritidsförvaltningen ansvarar då för avtalsformer och uthyrningsförfarande. Bedömningen är
att en hög inhägnad kring denna nya yta är mycket olämplig, eftersom det begränsar
parkrummet. Den yta som reellt är möjlig att använda för idrottsaktiviteter blir större om
den inte avgränsas och kan användas till många former av idrottsaktiviteter även om hårda
bollsporter inte kommer att vara lämpligt på platsen. En hög inhägnad påverkar både
upplevelsen av parken och bostädernas utsikt mot vattnet negativt. Referenser finns för
fungerande liknande idrottsanläggningar utan inhägnad. Användningen av ytan måste
därmed anpassas till dessa förutsättningar. Möjligheten att hyra och använda den befintliga
arenan påverkas inte av planförslaget.
Skolidrott på Lindö: Kommunen är införstådd i behoven av att iordningsställa Lindö för att
ändamålsenliga ytor för skolidrotten ska kunna erbjudas, se kommunens samlade
kommentar ”skolidrottens framtid”. Det framförda behov av lokaler i anslutning till Lindö
för ombyte, material och personal bedöms endast kunna skapas genom nybyggnation på
Lindö. Det finns inget uppdrag att ta fram detaljplan för nya byggrätter på Lindö, så behov
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av lokaler i anslutning till de nya ytorna får lösas inom befintliga byggrätter i anslutning till
fd Epidemisjukhuset på östra Lindö.
Konstgräs och permanenta avgränsningar mot vattnet bedöms som olämpligt på Lindö
eftersom området också används för annan rekreation. En användning av Lindö måste ske
på samlade naturvärdens villkor. Vid särskilda behov av inhägnader bör det vara temporära
lösningar. Mer ytkrävande kompletterande idrottsutbud, som exempelvis beachvolleybollplan
och frisbeegolfbana, kan vara svårt att utveckla på Lindös naturmiljöers villkor. Sådana
aktiviteter kan med fördel hänvisas till andra etablerade stora ytor, exempelvis i
Kalmarsundsparken/Stensö som bland annat innehåller nya beachvolleybollplaner.
Skolidrott norr om Stagneliusskolan: Bedömningen är att ytan (ca 1600 kvm om den
iordningsställs) bör kunna ses som en resurs för skolidrott i stadskärnan för olika slags
sportmoment och aktiviteter. Den kan användas till delar av skolidrottsundervisningen, även
om just fotboll eller andra hårda bollsporter inte är lämpligt i en sådan park.
11. Kultur- och fritidsnämnden
Detaljplanens syfte är att Fredriksskans ska bli mer tillgängligt och inbjudande för
allmänheten samtidigt som ny bebyggelse kan uppföras i området. Förutsättningarna
att i framtiden bedriva skolidrottsverksamhet på Fredriksskans kommer att förändras,
på grund av planerat bostadsbyggande. Därför anser kultur- och fritidsnämnden att
det är viktigt att fortsätta värna om skolidrottens möjligheter att även i framtiden
kunna bedriva sin verksamhet inom Fredriksskansområdet. Det är också viktigt att så
stor del av området som är möjligt sparas för spontanidrott och bevaras som allmänt
rekreationsområde. Vi förutsätter att arbetet med konstnärlig gestaltning enligt
enprocentsregeln inleds direkt vid projektstart. Kultur- och fritidsnämnden har för
övrigt inga synpunkter på förslaget.

Kommunens kommentarer:
Möjligheter för skolidrott, spontanidrott och allmänt rekreationsområde: Se kommunens
samlade kommentar ”Skolidrottens framtid”.
Konstnärlig gestaltning: Arbetet med konstnärlig gestaltning värdesätts som ett sätt att lyfta
och förhöja de rekreativa miljöerna i parken och pågår parallellt med planarbetet.
12. Kalmar Brandkår
Åtkomlighet för räddningstjänsten:
1. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entréer att man inte behöver
dra slang och transportera materiel mer än 50 m. Dessutom bör
gångavståndet vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med bärbara
stegar.
2. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger tillräcklig
åtkomlighet för räddningsinsats eller för utrymning med räddningstjänstens
stegutrustning.
En räddningsväg:
a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter
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b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett axeltryck av
100kN
c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande.
Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.
d. Ska ha en körbanebredd på minst 3 meter på raksträckor.
e. Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall 2 % och vertikalradien (konkav
eller konvex) minst 50 meter.
f. Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas sådan
breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan så att
stegfordon kan framföras.
g. Ska markeras med standardiserad skylt.
h. Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel av träd som
kan hindra stegresning.
i. Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress.
3. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med hjälp av
räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och fönsterkarm överstiger
11 m krävs maskinstege. I dessa fall ska uppställningsplats för stegfordon
anordnas enligt nedan:
En uppställningsplats för stegfordon:
a) Ska inte luta mer än 8,5 % i någon riktning.
b) Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås med
maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen.
c) Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång.
d) Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen.
e) Ha samma bärighet som räddningsvägen.
4. Utrymning med hjälp av maskinstege bör inte genomföras om avståndet
mellan mark och karmunderstycke överstiger 23 meter. Detta bör beaktas i
bygglovsskedet för att säkerställa säker utrymning.
Brandposter:
5. Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer.
Övrigt
6. Delar av planområdet är placerat på ett före detta deponiområde.
Metangasproduktion i en deponi kan pågå i ca 100 år från det att sista lasset
har lagts på. Metangas är såväl brandfarlig som hälsofarlig och kan leta sig
upp i byggnader där gasen kan ansamlas och exempelvis bilda explosionsfarlig
atmosfär. Det finns exempel från Europa där olyckor har haft precis den här
bakgrunden.
Vid byggnation på området måste det med anledning av ovanstående
säkerställas att ingen metangasproduktion förekommer i marken och att det
ur denna synpunkt är riskfritt att genomföra byggnationerna. Kan inte detta
säkerställas genom utredning, sanering och provtagning anser Kalmar
Brandkår att byggnation inte bör tillåtas inom loppet av 100 år från det att
deponiverksamheten upphört. Detta gäller de områden som har använts som
deponi.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bör konsulteras
gällande de utredningar som har gjorts och eventuella åtgärder.
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Kommunens kommentar: Planhandlingarna bedöms motsvara Brandkårens standardiserade
krav och behov. Avseende metangas bedömer kommunen att ca 100 år förlöpt sedan ”sista
lasset har lagts på”. Planområdet kommer även att saneras och därmed tas en övervägande
del av de utfyllda massorna bort. För att ändå vara förvissad om att problem med metangas
inte uppstår ska ledningssystemen inom området undersökas mer noggrant i samband med
projektering, se vidare kommunens kommentar på synpunkt 1.
13. Kalmar Läns Museum
Kalmar Läns Museum har tagit del av Kalmar kommuns samrådshandling (2015-0528) till ny detaljplan för Södra Fredriksskans, Malmen 2:3 (del av) m.fl. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse med huvudsakligen bostäder, ett parkstråk
med ytor för idrott utmed Malmfjärdens strand och att Fredriksskansgatan ska behålla
sin karaktär av paradgata.
Planområdet ligger omedelbart norr om Kvarnholmen och gränsar till Malmfjärden i
öster och Stagneliusskolan och äldre bostadsbebyggelse på Malmen i väster. Det ligger
inom ett område av riksintresse för kulturmiljön K48 Kalmar. Inom planområdet
finns idag endast ett fåtal låga byggnader och läget är flackt och öppet vilket gör det
särskilt känsligt för påverkan på stadsbilden. Områdets kulturhistoriska innehåll och
dess kopplingar till omgivningarna finns beskrivna både i den fördjupade
riksintressebeskrivningen (Barup&Edström arkitektkontor, 2008) och i
”Fredriksskansområdet, kulturhistorisk utredning (Kalmar läns museum, 2011). Båda
dessa utredningar har använts i arbetet med detaljplaneförslaget.
I de nu aktuella planhandlingarna redogörs utförligt för hur de föreslagna
förändringarna förhåller sig till de kulturhistoriska värdena på platsen och i
omgivningarna. I ovan nämnda utredning som gjordes av länsmuseet 2011 listades en
rad företeelser som är viktiga att bevara eller förstärka för att värna
Malmfjärdsområdets historiska karaktär och för att Kvarnholmens egenart fortsatt ska
framhävas: -Fjärdlandskapet, -Parker, grönska, trädrader, -Öppenhet som kontrast mot
Kvarnholmen, -Vyerna mot Kvarnholmen och domkyrkan, -Den höga andelen allmänt tillgänglig
mark utmed stränderna, vattenkontakten, -Allmänna institutioner, storskaliga anläggningar, Fredriksskansgatan, -Lindövägen (ej aktuellt), -Cirkelrörelserna kring Malmfjärden, -Namnet
Fredriksskans. I samma utredning bedöms även de enskilda byggnaderna och
anläggningarna ur kulturhistoriskt hänseende. ”Den solida delen av kalkstensmuren med
entréer” (utmed norra delen av Fredriksskansgatan) tillmäts ett mycket högt
kulturhistoriskt värde. ”Serveringskioskerna” och ”Parken Rävspelet” tillmäts ett högt
kulturhistoriskt värde. För ”Den uppbrutna delen av kalkstensmuren” (utmed södra delen
av Fredriksskansgatan) rekommenderas bevarande och varsamhet vid förändring.
Efter att ha granskat samrådshandlingarna bedömer Kalmar läns museum att den
förslagna detaljplanen i många avseenden tar tillräcklig hänsyn till många av de
identifierade värdena i kulturmiljön, dock inte alla. Särskilt positivt är det att
stränderna mot Malmfjärden görs mer tillgängliga för allmänheten än idag, att
Rävspelet bevaras och att det skapas en yta för idrott inom området.
Däremot bedömer Kalmar läns museum att planförslaget behöver ändras på några
viktiga punkter för att bli förenligt med områdets starka skydd av kulturmiljön.
1. Byggnadernas skala och gestaltning. Kalmar läns museum bedömer att de
högsta höjderna som tillåts i den förslagna detaljplanen kommer att ha en
negativ inverkan på en del av de vyer som utpekas i det kulturhistoriska
underlaget.
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Vyn över Malmfjärden från Ängö och Ängöleden påverkas. Även om inte
Kvarnholmens siluett skyms så påverkas den likafullt genom att en hög
bebyggelsemassa i en för området ny skala tillkommer i dess omedelbara
närhet. Domkyrkans dominans över stadslandskapet naggas betänkligt i
kanten och kontrasten mellan den tätt bebyggda Kvarnholmen och det
glesare omlandet minskar.
I än högre grad är den föreslagna höjden problematisk sedd från
Fredriksskansgatan. Här påverkas vyn in mot Kvarnholmen både genom att
Domkyrkan ur vissa vinklar delvis döljs men framförallt att kyrkans siluett
krymper när allt för höga byggnader hamnar i samma blickfång. Den
föreslagna byggnadshöjden kommer också att upplevas främmande i det
arkitektoniskt medvetna stadsrum som Fredriksskansgatan utgör. Förutom
höjden på de nya byggnaderna måste även gestaltningen förhålla sig till
Stagneliusskolan för att denna ska behålla sin roll som landmärke. (Jmf
planbeskrivning sid 14)
I många av de resonemang som i planhandlingarna förs angående hur höjden
anpassas till den befintliga stadsbilden hänvisas till höjden på ”Rävspelets”
träd. Det är till viss del relevant att förhålla sig till. Men samtidigt är det viktigt
att ta hänsyn till att träden står utan löv under halva året, och då har de inte
alls samma funktion av skyddande skärm för vyer och utblickar. Dessutom
kan träd drabbas av sjukdomar eller stormar, och om så sker är ”Rävspelets”
höjd decimerat till 2-3 meter under lång tid framöver.
2. Fredriksskansgatan som paradgata – kalkstensmuren och pyramidalmarna.
Angående att stora delar av kalkstensmuren föreslås rivas vill länsmuseet
citera ur den kulturhistoriska utredningen: ”Den solida kalkstensmuren som
inhägnar den norra delen av Fredriksskans idrottsanläggning har ett mycket högt
kulturhistorisk värde. (…) Muren är idrottsplatsens arkitektoniska signum, den fysiska
markören för ”Fredriksskans” som en speciell och viktig plats i staden. (…) Muren är
inte bara ett viktigt inslag inom idrottsanläggningen, utan också för den omgivande miljön
kring Fredriksskansgatan. Muren anger en hög arkitektonisk ambition i planeringen av
stadsmiljön och bidrar till upplevelsen av Fredriksskansgatan som en paradgata”. I
miljökonsekvensbeskrivningen, vid 16, konstateras att rivningen av delar av
den solida kalkstensmuren påverkar det kulturhistoriska värdet negativt.
Därefter förs ett resonemang om att den negativa påverkan minskas av att nya
husväggar uppförs i murens ställe. Kalmar läns museum bedömer att den
kompenserande positiva effekten av detta inte alls uppväger den negativa
effekten av en rivning. Detaljplanen bör ändras så att hela den solida delen av
muren behålls och skyddas.
En viktig beståndsdel i upplevelsen av Fredriksskansgatan som paradgata är
raderna av pyramidalmar som kantar hela dess sidor. Kalmar läns museum
anser att detaljplanen bör kompletteras med bestämmelser om att karaktären
på även dessa planteringar bevaras, på samma sätt som har gjorts med
”Rävspelet” i detaljplaneförslaget.
3. Länsmuseet vill påminna om att arkeologiska och marinarkeologiska aspekter
inte beaktades i den kulturhistoriska utredningen som utförde av länsmuseet
2011.
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Kommunens kommentar:
1. Byggnadernas skala och gestaltning: se kommunens samlade kommentar ”Planförslaget,
stadsbild och Fredriksskansgatan”.
2. Fredriksskansgatan som paradgata: se kommunens samlade kommentar
”Stadsutveckling, stadsmiljö och kulturhistoria” på sidan 7-8. Den kalkstensmur som löper
kring själva arenaområdet och läktarna, vilken bedöms ha störst kulturhistoriskt värde,
ligger till största del utanför planområdet. Den del av muren som är belägen inom
planområdet avses bevaras och ges skyddsbestämmelser i planen. Nya byggnader placeras
några meter innanför den solida höga muren så att även den del som ligger inom planområdet
kan bevaras. Befintliga träd bedöms skadade och behöver ersättas med nya träd. För
nyplantering föreslås en art som är tåligare, på samma placering och med liknande
skulptural klippning med barocktema. Rävspelet utgår ur planområdet men beskrivs i
gestaltningsprogrammet. Dess roll i stadsbilden är värdefull för paradgatan och
trädformationen är värdefull att bibehålla.
3. Arkeologiska och marinarkeologiska aspekter: En radarscanning av utvalt område har
genomförts vilken visat att planförslaget med stor sannolikhet inte berör några kända
välbevarade lämningar av forna skansen Fredriksskans. Undersökningarna indikerade att
skansen rivits och använts i det långsiktiga arbetet med att fylla ut området på ett sätt som
gör att inga betydande fasta spår från anläggningen finns kvar. Information om detta
kompletteras i granskningsskedet i planbeskrivningens kapitel om kulturhistoria och
kulturmiljöer.

Ledningsdragande verk, andra företag och
myndigheter
14. E.ON Elnät Sverige AB
E.ON har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Vi konstaterar att
området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och tar därmed inte ställning till
planförslaget.

Kommunens kommentar: Noterat
15. Kalmar Energi Elnät AB
Vi har tidigare lämnat synpunkter vid möten för området vid Södra Fredriksskans. De
flesta av dem finns med i Kungörelsen. Det är dock några saker som saknas som vi
har frågor om och synpunkter på.
Till att börja med är det ett fel som måste rättas. På sidan 52, sista meningen under
rubriken Tekniska anläggningar är texten fel. Det är Kalmar Energi Elnät som ska riva
befintlig transformatorstation (inte Värme).
Under rubriken Entrétorg (börjar på sidan 37) står det bl.a. att. ”Torget ska
trädplanteras och ges en strikt utformning…”.
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På sidan 43 under rubriken Planförslag (under El- och tele) står det: ”Befintlig
transformatorstation innanför muren ersätts med en ny som föreslås placeras på torget
som anläggs innanför Fredriksskansporten”. Det finns inget E-område markerat på
plankartan. Var är det tänkt att transformatorstationen ska placeras? Med tanke på att
det blir mycket kablar runt transformatorstationen och att vi behöver göra
underhållsarbeten vid transformatorstationen, är det viktigt att vi får vara med och
bestämma var träden placeras. Likaså är det viktigt att vi kan förlägga nya kablar från
transformatorstationen till nya områden som kommer i de senare etapperna. Därför
måste markbeläggningen i området vara sådan att den tillåter framtida schakter.
Kalmar Energi Elnät behöver förlägga kablar i GC-vägen eller området för Gräs/Träd
längs östra sidan av Fredriksskansgatan. Vi förutsätter att en samordning görs med alla
ledningsägare som ska lägga ledningar i den ytan.

Kommunens kommentar:
Redaktionella justeringar genomförs i enlighet med framförda synpunkter.
E-område för transformatorstation: Plankartan kompletteras med E-område där
transformatorstation ska uppföras. Lämpliga lägen utses i samråd med Kalmar Energi.
Samordning av ledningsarbeten: Alla ledningsägare samordnas kring ledningsarbeten efter
att saneringsprocessen slutförts.
16. TeliaSonera Skanova Access AB
Skanova har inga markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad
karta. Nät för fiberbredband och bredbandstelefoni finns intill planområdet med
Skanova Access som nätägare. Skanova är leverantör av fiber infrastruktur som med
fördel kan samförläggas med el. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.

Kommunens kommentar: Noterat
17. Postnord
Tacksamt om vi från Posten får en tidig inspelning för att diskutera hur utdelningen
bäst utförs, detta för alla parter.

Kommentar: Noterat

Intresseorganisationer och övriga
18. Kalmar AIK Fotbollklubb
Kalmar AIK Fotbollklubb har tagit del av rubricerade detaljplan och vill lämna
följande synpunkter på förslaget. Kalmar AIK Fotboll bedriver sin huvudsakliga
fotbollsverksamhet på Fredriksskans, för träning, seriespel och klubblokal. Kalmar
AIK Fotboll har funnits på Fredriksskans sedan arenan byggdes år 1919. När Kalmar
FF lämnade Fredriksskans stannade Kalmar AIK Fotboll kvar och spelar för
nuvarande i division III som är en nationell serie. Tillsammans med övriga tre berörda
idrottsföreningar som bedriver verksamhet på Fredriksskans har vi den senaste tiden
uppvaktat kommunen mm för att på det viset uttrycka vår bestämda uppfattning om
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Fredriksskans framtid. Det framgår av bifogade dokument, bilaga 1 Gemensamma
ståndpunkter, bilaga 2 Debattartikel 31/8.
Sammanfattande synpunkter
# Kalmar AIK Fotboll säger nej till en utbyggnad av Fredriksskans med bostäder
# Kalmar AIK Fotboll efterlyser en bred konsekvensanalys av föreningarnas
situation och framtid om Fredriksskans bebyggs enligt planförslaget
# Kalmar AIK Fotboll anser att det saknas ett helhetsgrepp för fotbollen och
övrig idrott i centrala Kalmar. Fullföljs planförslaget låser man möjligheterna
att utveckla området till en idrotts- och rekreationsarena med gröna förtecken
# Kalmar AIK Fotboll menar att det behövs träningsytor för både fotboll och
friidrott motsvarande ytterligare en fullstor plan utöver nuvarande A-plan
# Kalmar AIK Fotboll anser att det pågår mer idrottsverksamhet än vad detaljplanen visar plus alla event och aktiviteter som numer använder Fredriksskans.
# Kalmar AIK Fotboll vill att kommunen tar ett omtag i frågan och involverar
berörda föreningar i en gemensam process för hitta bra lösningar för framtiden
Allmänna synpunkter på planförslaget
Kalmar AIK Fotboll delar kommunens syn om att göra Fredriksskans mer tillgängligt
och öppet. Dock har det skett successivt de senaste åren och i dag är området öppen
för spontanidrott parallellt med organiserad idrott samt skolornas dagliga verksamhet.
Enligt vår mening kan detta utvecklas vidare utan att det påverkar nuvarande
verksamheter. Kommunen skulle vunnit på att på ett mycket mer konsekvent sätt
involverat föreningarna i planprocessen.
Genom arbets- och utvecklingsgrupper kunde föreningarnas erfarenhet och kunskap
tagits tillvara vilket också hade gett planen en mer fullödig analys och redovisning av
pågående verksamhet. Planen ger i många stycken en ensidig och ibland felaktig bild
av hur idrotten bedrivs på Fredriksskans och förutsättningarna för det. Det står t ex
talat om Kalmar FFs gamla matcharena som om Fredriksskans varit enbart FFs arena.
Historiskt har arenan delats av de två stora klubbarna i stan, Kalmar AIK och Kalmar
FF. Det var inte så att det slutade spelas fotboll på Fredriksskans när Guldfågeln
Arena byggdes!
Idag använder fyra föreningar Fredriksskans med totalt 1300 medlemmar. Dessutom
tillkommer skolidrotten med närmare 3000 utövare varje vecka från både
gymnasieskolor och grundskolor. Till det har kommit allehanda event och
arrangemang som använder Fredriksskans och bidrar till att Kalmar utvecklar
karaktären av idrotts- och nöjesstad. Detaljplanen visar att det kan byggas 200
lägenheter på nuvarande träningsytor. I ett slag förändras förutsättningarna för både
föreningar och möjligheter till ytberoende event. Hur kommer man t e x att kunna
klara event som konserter och tävlingar i framtiden när merparten av ytorna täcks av
hus? Enligt vår mening kommer möjligheterna att beskäras så mycket plus att bostäder
i sig innebär andra krav.
Det står klart att det behövs byggas mer bostäder i Kalmar men utan en genomlysning
av konsekvenser för Kalmar AIK och övriga föreningar, hur idrott, fotboll och andra
aktiviteter med koppling till Fredriksskans krävs andra platser. Kommunen står inte
och faller med att bygga 200 lägenheter på ett område där man inte har en färdig plan
för var föreningar ska ta vägen, var och hur övriga idrott i centrala Kalmar påverkas,
hur övriga föreningar i stan påverkas. Idag tränar och spelar flera andra föreningar t ex
Kalmar FF ungdoms- och juniormatcher på Fredriksskans i avsaknad av tillräckligt
många träningsplaner.
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Fredriksskans är en av nycklarna till framgångssagan Kalmar som idrottsstad. Är det
verkligen rimligt att bygga delar av Fredriksskans södra delar utan att veta hur den
norra delen ska förvaltas och disponeras i framtiden? Det självklara svaret borde vara
nej. Istället vill vi att Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med övriga förvaltningar
tar ett omtag och säkerställer att berörda föreningar men även övriga idrotts Kalmar
på ett konstruktivt sätt kan vara med och bidra till att hitta gemensamma lösningar
som är bra för Kalmar.
Detaljsynpunkter på planförslaget
På sidorna 24 och 25 i planbeskrivningen anges en kombination av idrott med
bostäder och skola. Med idrott menas här främst servicefunktioner som hälsa. Den
träningsyta som ritats in är väldigt liten till behovet och det framstår som om även lek
och spontanidrott får små ytor att visats på. Här kunde man istället tillgodosett de
krav som under flera år förts fram av föreningar inklusive Kalmar AIK att rita in en
fullstor träningsyta och anpassat bostäderna till det faktiska behov som framförts.
Istället har ytorna för träning krympts till ett minimum vilket även drabbar
skolidrotten drastiskt. Det är i det närmaste ett hån att kalla den öppna ytan för
idrottsplan. Varför har man inte kunnat möta föreningarnas och skolornas behov? Är
verkligen antalet bostäder på Fredriksskans det allena rådande rättesnöret för
kommunens planering?
När det gäller byggrätter konstaterar Kalmar AIK att stadsbilden utmed
Fredriksskansgatan kommer att förändras radikalt då det enligt planförslaget kan
tillåtas upp till fem våningar höga hus på närmare 20 meter. Det blir således en stark
negativ påverkan på, inte bara för oss idrottsföreningar, utan även för närboende och
stadsbilden mot Kvarnholmen och över Malmfjärden.
På sidan 34 anges att ”idrottsplanerna ska fortsatt fungera både för organiserade
träningsaktiviter och skolidrott samt för spontanidrott”. Men samtidigt anges i nästa
mening att den idrottsplan som är inlemmad i parken inte får inhägnas och inte heller
”…inte lämpad för bollspel…med tanke på de näraliggande bostäderna”! Men var
menar planförfattarna att man ska ägna sig åt skolidrott och fotboll då? Var ska
barnen som växer upp i det förtätade Kalmar spela fotboll? I samma stycke hänvisas
till träningsplaner för bollspel vid Gasten utanför Guldfågeln arena som alternativa
träningsplaner. Redan idag måste andra föreningar inklusive Kalmar FF träna på
Fredriksskans! Här menar vi att man inte tagit reda på de faktiska förhållanden som
råder idag. Har överhuvudtaget Samhällsbyggnadskontoret pratat med Kultur och
Fritidsförvaltningen? Vidare på sidan 35 anges att skolidrotten ska vara på A-plan
och den utpekade idrottsplanen i parken. Men här fick man inte använda boll!?
Det som kan utläsas av principskisserna som medföljer samrådshandlingarna
ska det anläggas ett torg där nuvarande infart till A-plan och södra läktaren. Hur har
man tänkt sig svara för in- och uttransporter till arenan under träningar och
framförallt matcher? Enligt vår mening försvåras även användningen av faciliteterna
runt A-plan med liggande förslag.
Till inledningen i miljökonsekvensbeskrivningen anges att området fortfarande är
inhägnat och exklusivt tillgängligt för fotbollen, idrottsföreningar och skolidrotten. Idag är
området öppet, det bedrivs spontanidrott t ex på den gamla konstgräsplanen. För
övrigt är det inte bara Kalmar FFs gamla arena utan en arena som använts lika mycket
av Kalmar AIK och Kalmar SK. En bättre och ärligare historiebeskrivning vore på sin
plats! Även i MKBn anges att skolidrotten och övriga verksamheter inte påverkas av
det s k nollalternativet. Verksamheten kan pågå som idag vilket berörda föreningar
inte anser är realistiskt. Bygger man har man för alltid eliminerat möjligheterna till
andra alternativ, att utveckla området för idrott/rekreation.
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Avslutning
Fredriksskans är en pärla i Kalmar men även i idrotts Sverige. Här har det spelats
fotboll och idrottats i snart 100 år. Det kulturhistoriska perspektivet är viktigt för en
stad som Kalmar. Om kommunen väljer att bygga bostäder på en plats som förtjänar
att utvecklas till en idrottspark för alla låser man sig för gott. Det förblir i första hand
blir ett bostadsområde och inget annat.
Kalmar AIK Fotboll önskar istället att man tar ett steg tillbaka, funderar på hur man
kan hitta helhetslösningar för den samlade fotbollen och idrotten i centrala Kalmar. Ta
med oss i arbetet, vi vill och vi kan bidra med kunskap. Bygg inte sönder
Fredriksskans utan en ordentlig konsekvensanalys!

Synpunkter om Fredriksskans från berörda föreningar/skolidrotten
•

Skjut upp beslutsprocessen, det krävs en konsekvensanalys och en bredare
idrottsstrategi. Gör en fullskalig kartläggning av behov, åtgärder och lösningar
tillsammans med föreningarna. Det saknas helhetssyn och alternativa
lösningar - om Fredriksskans bebyggs enligt remitterade planförslag

•

På Fredriksskans pågår en intensiv tränings-, -utbildnings- och
serieverksamhet inom fotboll, friidrott, gymnastik och skolidrott

•

Även andra föreningar som Kalmar FF, IFK Kalmar m fl nyttjar
Fredriksskans för tränings- och seriespel främst för ungdomar

•

Stor osäkerhet kring vad som händer om detaljplanen verkställs, berörda
föreningar saknar realistiska alternativ, plan som lagts fram påverkar även
andra föreningar, Kalmar Södra, Kalmar FF m fl

•

Skolidrotten kräver betydligt större träningsytor än vad som redovisas i
förslaget, alternativen som pekats ut är inte realistiska. Mellan 2-3000
ungdomar använder Fredriksskans varje vecka

•

Det räcker inte bara med en spelbar A-plan, både fotbollen och friidrotten
kräver träningsytor, det behövs minst två fullstora planer

•

Det finns planlagda områden för 2000 lägenheter, kommunen står inte och
faller med att bygga på Fredriksskans

•

Börjar man bygga i södra delen av Fredriksskans utan att veta hur man tänker
sig fortsättningen med arenan, läktaren, Gymnasten så bakbinder man
föreningar, skolorna och i förlängningen kommunen

•

Föreningarna känner sig inte lyssnade till, processen har i stort skett utan
dialog och medverkan från föreningarna, var finns kunskapen?

•

Glöm inte det historiska perspektivet, att ha en arena mitt i Kalmar är en
framgångsfaktor för att fortsätta lyfta Kalmar som idrottsstad

•

Under de senare åren har antalet evenemang vid sidan om föreningarnas
verksamhet ökat. T ex konserter, aqilitytävlingar, cuper, mål o start för diverse
tävlingar, kommande hästtävlingar. Hur tänker man att det ska vara möjligt
med tanke på planförslaget?

•

Prioritera att rusta upp och underhålla de anläggningar som finns

•

Det har hänt mycket sedan kommunfullmäktiges beslut april 2011
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•

Ha is i magen och avvakta med detaljplan tills man utrett vad det innebär för
berörda föreningar, grannföreningar och hela området

•

Fredriksskans är en tillgång för hela Kalmar, en arena som redan idag är
öppen för alla. Det behövs en alternativ arena till Guldfågeln vid större
evenemang t ex för fotbollen (fotbollen är kvar även efter FF!!)

•

Från berörda föreningar är vi beredda att aktivt medverka till att utveckla
Fredriksskans men låt oss vara med i processen!

Kalmar Sportklubb
Kalmar Gymnastikförening
Kalmar AIK Fotbollklubb
Ängö Bollklubb
Idrottslärarna på Lars Kagg, Jenny Nyström och Stagneliusskolan

Kommunens kommentarer:
Redaktionella justeringar genomförs för att bättre beskriva det befintliga utnyttjandet av
Fredriksskansområdet.
Utmaningar för fotboll, skolidrott och evenemang: Se kommunens samlade kommentarer
”skolidrottens framtid”, ”föreningsidrottens framtid” och ”framtida evenemang”

Föreningarnas deltagande i planprocessen: I program- och planskede har kontakter funnits
med ett flertal föreningar, med självklar prioritet av de föreningar som är taxerade ägare till
fastigheter i planområdet. Fredriksskansområdet nyttjas av flera olika föreningar och i
egenskap av hyresgäster har dessa huvudsakligen företrätts av kultur- och fritidsförvaltningen
vilken ansvarar för uthyrning. Kommunen ser positivt på att låta både enskilda, föreningar
och allmänheten delta i diskussioner kring stadsplanering och har under program- och
planprocessen sedan 2011 i flera offentliga sammanhang öppnat upp möjligheter för att ta del
av arbetsmaterial, lämna synpunkter och diskutera arbetet. En särskild ”idéstuga”
genomfördes exempelvis 2011-03-01 för att redan inför programskedet föra en dialog mellan
kommunens förvaltningar och de aktiva föreningarna i området. Se även sammanfattningen
av ”Samrådsaktiviteter”.
Bostäder på Fredriksskans: Synpunkter på att Södra Fredriksskans endast blir ett
bostadsområde hänvisas till planens syfte vilket är att området både ska utgöra en allmän
rekreativ och aktiverande parkmiljö samt möjliggöra nya bostäder. Avsikten är att området
även fortsättningsvis ska kunna utgöra en ”idrotts- och rekreationsarena med gröna
förtecken”. Bostäder i denna miljö prövas också i planarbetet och utgör den enskilt största
ekonomiska aspekt som möjliggör satsningarna på de allmänna parkmiljöerna. Se
kommunens samlade kommentar ”Ett politiskt uppdrag”.
Idrottsplan på Södra Fredriksskans: Den föreslagna idrottsplanen inom parkområdet ska
inte ses som en fotbollsplan men kan användas till annan form av idrottsaktiviteter.
Idrottsplanen bedöms kunna anläggas inom ramen för gällande plan och behöver därför inte
ingå i planområdet för det aktuella planförslaget.
Negativ påverkan på stadsbilden: Se kommunens samlade kommentar:” Stadsutveckling,
stadsmiljö och kulturhistoria” på sidan 7-8.
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Arenans funktioner under träning och match: Torget som anläggs kring
Fredriksskansporten är ett offentligt rum och har som huvudsaklig funktion att utgöra en
representativ huvudentré till området för både boende och besökare till parken.
Fredriksskansporten kommer vara öppen permanent även som in- och utfart för besökare till
arenan. Miljöerna öster om torget ingår inte i planområdet. Möjligheter till parkering där,
tillsammans med drift och skötsel av arenan och södra läktaren, kommer utredas inom
ramen för gällande detaljplan. Utformning av ytan redovisas i det gestaltningsprogram som
tagits fram till pågående detaljplan. Parkering för besökare och användare av arenan
hänvisas till Fredriksskansgatan och Jutegatan.
Friidrott och gymnastik: Se kommunens samlade kommentar ”Föreningsidrottens framtid”.
Utveckling i norra Fredriksskansområdet: Arenan och miljöerna kring denna ingår inte i
planområdet. Planförslaget bedöms inte påverka möjligheter att utveckla de miljöerna. Se
även kommunens samlade kommentar ”Ett politiskt uppdrag”.
19. Kalmar sportklubb – Friidrott
-

-

-

-

-

Skjut upp beslutsprocessen, det krävs en konsekvensanalys och en bredare
idrottsstrategi. Gör en fullskalig kartläggning av behov, åtgärder och lösningar
tillsammans med föreningarna. Det saknas helhetssyn och alternativa
lösningar – om Fredriksskans bebyggs enligt remitterade planförslag.
På Fredriksskans pågår en intensiv tränings-, utbildnings- och
serieverksamhet inom fotboll, friidrott, gymnastik och skolidrott.
Stor osäkerhet kring vad som händer om detaljplanen verkställs, övriga
Fredriksskansföreningar kommer sannolikt att konkurrera om tider på A-plan
då övriga planer bebyggs. Vad händer med kastplanen på Lindö som idag
används vid kastträning?
Det räcker inte bara med en spelbar A-plan, både fotbollen och friidrotten
kräver större träningsytor/tävlingsytor. Veckoslutet 21-23/8 arrangerade
Kalmar SK junior-SM i friidrott med ca 750 deltagare, liknande tävlingar
behöver minst två fullstora planer och är inte möjliga att arrangera om
beslutet om bebyggande slås fast.
Det finns planlagda områden för 2000 lägenheter, kommunen står inte och
faller med att bygga på Fredriksskans.
Börjar man bygga i södra delen av Fredriksskans utan att veta hur man tänker
sig fortsättningen med arenan, läktaren, Gymnasten så bakbinder man
föreningar, skolorna och i förlängningen kommunen.
Föreningarna känner sig inte lyssnade till, processen har i stort skett utan
dialog och medverkan från föreningarna, var finns kunskapen?
Glöm inte det historiska perspektivet, att ha en arena mitt i Kalmar är en
framgångsfaktor för att fortsätta lyfta Kalmar som idrottsstad.
Under se senaste åren har antalet evenemang vid sidan om föreningarnas
verksamhet ökat. T ex konserter, agilitytävlingar, cuper, mål o start för diverse
tävlingar, kommande hästtävlingar. Hur tänker man att det ska var möjligt
med tanke på planförslaget?
Prioritera att rusta upp och underhålla de anläggningar som finns.
Det har hänt mycket sedan kommunfullmäktiges beslut april 2011.
Ha is i magen och avvakta med detaljplan tills man utrett vad det innebär för
berörda föreningar, grannföreningar och hela området.
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Fredriksskans är en tillgång för hela Kalmar, en arena som redan idag är
öppen för alla. Det behövs en alternativ arena till Guldfågeln vid större
evenemang, Kalmar SK har varit delaktiga i arbetet kring konserterna med
Gyllene Tider 2013 och Roxette 2015.
Kalmar SK är beredda att aktivt medverka till att utveckla Fredriksskans men
låt oss vara med i processen!

Kommunens kommentarer:

Synpunkterna är med två undantag identiska med synpunkt nr 18, se kommunens
kommentar för dessa.
Kastplanen på Lindö: Ambitioner finns för att arbeta med miljöer på Lindö som
”ersättningsytor” för skolidrott. För kastplanen på Lindö bedöms att befintlig och nödvändig
utrustning ska kunna arbetas in i den fysiska lösningen för området. Uthyrning av ytorna
måste dock ta hänsyn till orimligheten i samnyttjande vid kastsport, likt dagens situation
med A-plan där vissa inslag av kastsporter också sker. Kultur- och fritidsförvaltningen
arbetar med olika förslag för placering av kastplanen på Lindö. Ambitionen är att även
kunna anlägga nya ytor för ytterligare kastgrenar på Lindö. Det skulle innebära att all
kastträning samlas på ett ställe vilket är en förbättring för både föreningar och skolidrott.
Junior-SM i friidrott; Ett anordnande av Junior-SM är mycket positivt för en hälso- och
idrottsstad som Kalmar. Inför varje evenemang förs en dialog mellan kommunen och
arrangerande förening avseende behov av ytor för olika grenar, såväl för uppvärmning som vid
tävlingsmoment. Tävlingsmomenten kan även i fortsättningen genomföras på Fredriksskans
A-plan och kommunens bedömning är att möjliga ytor för uppvärmning finns både på Lindö
och i befintlig friidrottshall.
20. Kalmar Stads Hembygdsförening, stadsmiljögruppen
Fredriksskans – en unik resurs!
Fredriksskans, idrotts- och parkområdet beläget vid Malmfjärden centralt i Kalmar
stad, är en unik resurs för en stad av denna storlek! Området exponerar sig åt alla håll
med sina stora grönytor, flankerade av den anrika idrottsanläggningen i norr och
Rävspelets stora träd i söder. I väster gränsar Fredriksskansgatan och Ragnar Östbergs
imponerande gymnasieskola, och i öster Malmfjärden med utblickar mot Kalmarsund.
Det här är en av Kalmars främsta platser och ett område som betytt och betyder
väldigt mycket för kalmarborna. Fredriksskans är också en betydelsefull del av
Kalmars 1900-tals-historia. Hur man använder och utformar denna speciella plats är
av allra största vikt!
Vi anser att bostäder på denna strategiska plats inte bör komma i första hand.
Området bör istället reserveras för mer unika och publika ändamål med fokus på
idrott och sporter av olika slag, centrum för större tävlingsevenemang, utställningar,
utomhusscen för större publik, kulturarrangemang etc.
Om publika anläggningar, exempelvis simhall eller multisporthall, inte är aktuella
under de närmaste åren bör kommunen avvakta och ha (tåla)modet att spara området
tills de rätta objekten och tillfällena dyker upp. Nuvarande Fredriksskans med sitt
flexibla utnyttjande är en unik resurs bara så länge man inte bygger bort den för att
tillgodose behov, som lika gärna eller ännu hellre kan tillgodoses på många andra
platser i staden.
Efter ännu en sommar med framgångsrika arrangemang i Kalmar, framstår värdet av
att bevara Fredriksskansområdet för publika ändamål allt viktigare. Här har besökare,

40(52)

Samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse
2016-04-21

så väl utövare som publik haft nära till Kvarnholmens alla servicefunktioner, boende,
butiker och många matställen. På så sätt förstärker Fredriksskans Kalmar centrum.
Många är de deltagare i Ironman – tävlingen som vittnat om det fantastiska och
Kalmarunika att vara i stadens centrum och möta den entusiastiska publiken.
Synpunkter på Förslaget till Detaljplan för södra delen av
Fredriksskansområdet.
-

Kalmar stads hembygdsförening anser: att detta detaljplanearbete dock bör
avbrytas och vila tills det är utrett, hur hela området skall disponeras.

-

Att det är positivt att ett parkstråk längs Malmfjärdens strand skapats, detta
som en del av ett sammanhängande rekreationsstråk runt Malmfjärden.

-

Att Fredriksskansområdet med sitt läge intill Kvarnholmen bör användas för
publika anläggningar och byggnader, något som förstärker Kalmars centrum.

-

Att vi framhåller starkt det långsiktiga behovet av stora flexibla ytor i centralt
läge för alla större tävlingar, evenemang, utställningar, konserter, samlingar
etc. Läge för framtida simhall, multisporthall etc bör också nämnas.

-

Att vi bestrider planförslagets påstående att det går att kombinera 200
bostäder med publika evenemang, fotbollsträningar etc. De boendes klagomål
på störande verksamhet kommer alltid att vinna.

-

Att istället planera för en helhetslösning för hela Fredriksskansområdet När
denna plan tas fram skall volymer, gaturum, utblickar, genomsikt,
rumsgestaltning och relationen till Ragnar Östbergs Stagneliusskola bearbetas
och det gestaltade förslaget måste redovisas tydligare. Den publicerade
perspektivbilden i pressen ger ett avskräckande intryck. Vi förutsätter att
bilden är korrekt konstruerad.

-

Att idrottsrörelsens synpunkter på Fredriksskans utveckling bör inhämtas och
respekteras. Att Skolidrotten fortsatt har möjlighet att använda Fredriksskans.
Något som inte är framgår klart i den framlagda planen.

-

Att behovet av bostäder för närvarande tillgodoses genom byggandet av
Bergagården, Rifa-området. Höghuset Kajalen och övrig nybyggnation vid
Stensberg. Lediga tomter i Ljusstaden och inom övriga detaljplanerade
område. Enligt publicerade uppgifter så finns det för närvarande detaljplaner
för ca 600 lägenheter.

-

Att - om planarbetet trots detta drivs vidare - byggnaderna längs
Fredriksskansgatan flyttas österut eller/och sänks. Den publicerade
perspektivbilden i pressen ger ett avskräckande intryck. Vi förutsätter att
bilden är korrekt konstruerad.

-

Att en arkeologisk förundersökning utförs av befästningsverket
Fredriksskans.

Kommunens kommentarer:
Prioritering av planförslaget med bostäder på Fredriksskans: Se kommunens samlade
kommentar "Ett politiskt uppdrag".
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Simhall: Avseende bad- och friskvårdsanläggning, se kommentar till synpunkt 7.
Klagomål på evenemang och träningsverksamhet: Tidigt i planprocessen utreddes
bostadsfunktioner kopplat till läktare och goda referenser finns på hur arenor kan utformas
för att minimera risker för störningar. Kommunens bedömning är att föreslagna områden för
bostäder tillsammans med planförslagets planbestämmelser inte kommer att innebära
olämpliga konflikter i området.
Gestaltning, Stagneliusskolan och publicerad perspektivbild: Som underlag till
lämplighetsbedömning av föreslagna byggnadsvolymer längs Fredriksskansgatan används
både digital 3D-modell och fysisk modell. Perspektivbilden är ett sätt att från en digital
modell skapa ytterligare beslutsunderlag för lämplighetsbedömning. Utifrån dessa tekniker
har olika alternativ och varianter studerats både i program- och planskedet. Bedömningen är
att aktuellt planförslag nu på bästa sätt skapar möjlighet till nya bostäder i området
samtidigt som befintliga siktlinjer respekteras och Stagneliusskolans nockhöjd fortfarande
överstiger nya byggnader. Se kommunens samlade kommentar ” Stadsutveckling, stadsmiljö
och kulturhistoria” på sidan 7-8.
Idrottsrörelsens synpunkter: Kommunen har i program- och planprocess vid ett flertal
tillfällen samarbetat med föreningar i olika frågor, både enskilda och allmänna
frågeställningar. Se "Samrådsaktiviteter" och kommunen kommentar till synpunkt 18.
Behovet av bostäder: Bostadsfrågan är mycket högt prioriterad i Kalmar och en god
planberedskap är en viktig politisk fråga. Det unika utbud av bostäder som skulle
möjliggöras i Fredriksskansområdet kompletterar övrigt bostadsbestånd i Kalmar. Se
kommunens kompletterande kommentar "Ett politiskt uppdrag".
Arkeologisk förundersökning: En radarscanning har genomförts för att utreda i vilken
utsträckning fasta spår av den forna skansen finns kvar. Undersökningen har inte givit
några indikationer på att en arkeologisk förundersökning ska vara aktuell. Se även
kommunens kommentar till synpunkt 13.
21. CIS Kalmar AB
Som nyttjare av anläggningar för utomhusidrott på fastigheten Malmen 2:3 har vi
följande synpunkter att framföra gällande föreslagen detaljplan: Detaljplanen tar ej
tillräcklig hänsyn till det, i nära framtid, ökande behovet at utomhusanläggningar för
skolidrott.

Kommunens kommentarer:
Se kommunens samlade kommentarer ”Ett politiskt uppdrag” och "Skolidrottens framtid".
22. Kalmar Gymnastikförening
är nöjda med att få vara kvar på Fredriksskans (Gymnasten). Vi har däremot
synpunkter på at bebygga Fredriksskans med bostäder. Låt Kalmar ha kvar någon
”Grön lunga” centralt. Lyssna och ta stor hänsyn till våra andra idrottsföreningar och
skolidrotten som idag finns på Fredriksskans.
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Kommunens kommentarer:
Se kommunens samlade kommentarer ”Ett politiskt uppdrag” och ” Stadsutveckling,
stadsmiljö och kulturhistoria” på sidan 7-8.
23. Miljöpartiet de Gröna Kalmar, Patricia Vildanfors
Miljöpartiet ser detta som ett viktigt detaljplanearbete och det är bra att göra
Fredriksskans mer öppet för allmänheten. Men vi har under hela planprocessen
hävdat skolidrottens behov på Fredriksskans och att det är de behoven som i första
hand måste styra fördelningen mellan bostäder och grönyta i detaljplanen.
Den detaljplanen som nu ligger framför oss har tagit hänsyn till många aspekter. Dock
är det fortfarande så att mer yta behövs för skolidrotten.
Jag vill föreslå att de bostäder som är tänkta i södra delen av området tas bort så att
parkområdet utvidgas. På så vis får vi en ”Kalmars Central Park” som löper hela
vägen utmed Malmfjärden och breder ut sig i anslutning till Rävspelet. På så vis får vi
en större grönyta för allmänheten att vistas på och skolidrottens verkliga behov av
grönyta kan tillfredställas.
Det är bra att en plan utöver A-planen sparas i nordöstra delen av detaljplanen. Men
det är många skolor som ska samsas om de grönytor som finns på Fredriksskans, tre
kommunala gymnasieskolor, en del grundskolor och flera fristående skolor. Så det
behövs ytterligare yta.
I ett större ”Kalmars central Park” kan skolidrott, förenings- och spontanidrott få mer
utrymme.
Bostäderna i norra och mellersta delen av planen anser vi är en godtagbar bebyggelse i
området. Om bostäderna i södra området lyfts ur planen så kan istället bostäderna i
norra delen utökas något i sydlig riktning utmed Fredriksskansgatan. Men den totala
andelen mark som bebyggs måste dras ner. Genom att den södra delen inte bebyggs
ges också bättre siktlinjer från olika platser. Området kan upplevas mer öppet för
allmänheten.
Vi välkomnar parkstråket längs Malmfjärdens strand och att parkområdet som
utvecklas ska innehålla ytor för skolidrott och spontanidrott. Vi tror starkt på att detta
parkstråk tillsammans med en större yta för Kalmars central Park sammanbundet med
Rävspelet kommer att bli en oerhörd tillgång för alla Kalmarbor, skolelever och skapa
en stor attraktionskraft för Kalmar.
Vi välkomnar att det i bottenvåningarna möjliggörs för centrumverksamhet, något
som öppnar upp för människor att flanera runt i området och ge möjlighet till
näringsliv och entreprenörskap. Det är positivt att det i angränsningen till läktaren
möjliggörs idrott och förskola utöver bostäder och centrumverksamhet. Det finns ett
stort behov av förskoleplatser och Fredriksskans utgör en bra möjlighet för en
ute/naturförskola. För att få in byggnation i området när den inte blir av i södra delen
av planen vore det en tanke att titta på att ersätta södra läktaren med bostäder samt
plats för skol- och föreningsidrotts omklädning och förråd i bottenvåningen på denna
byggnad. Detta förutsatt att det fungerar för föreningsidrotten och att inga höga
kulturhistoriska värden förloras.
Att på sikt kunna bada i Malmfjärden är ett önskvärt scenario, men det är en lång väg
dit. De saneringsarbeten, dagvattenlösningar och klimatanpassningar som ska göras i
området är en nödvändighet och kan på sikt förbättra vattenkvaliteten i Malmfjärden.
Det är mycket positivt att hälften av bostäderna som byggs ska vara hyresrätter, ett

43(52)

Samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse
2016-04-21

måste för att nå en blandad bebyggelse och kunna erbjuda boende till folk med olika
ekonomiska förutsättningar. Det måste finnas en möjlighet både för de som vill köpa
sin bostad och de som behöver hyra en.
Vi ser också positivt på att ytterligare befästa Fredriksskansgatan som en paradgata
och göra tydliga entréer till Fredriksskans bebyggelseområden och park. Dock skulle vi
gärna undersöka möjligheterna till att öppna upp Fredriksskansbron enbart för
cyklister och gångtrafikanter. Passagen över bron med alla trafikslag samtidigt är inte
optimal i dagsläget. Här skulle det gå att göra en stor förbättring. Det skulle bli en fin
entré för cyklister och gångtrafikanter in till stan och vara en markör för Kalmar som
cykelstad. Bron är i behov av stora restaureringar för att klara motortrafiken, detta
skulle kunna dra ned på kostnader och renoveringsbehov. För de som är bilburna när
de tar sig till Fredriksskans skulle kunna göras snedparkeringar utmed
Fredriksskansgatan och fler alternativ går nog att finna.
Jag stödjer också de synpunkter som framkommit att detaljplanen borde omfatta en
större del av området. Det borde inte vara några konstigheter att utvidga planen. Allt i
Fredrikskansområdet berör varandra och skulle med fördel behandlas i en och samma
plan.
Om Lindö ska vara ett alternativ för skolidrotten så måste den behandlas i
detaljplanen. För att skolorna ska kunna använda Lindö krävs investeringar och
bebyggelse av förråd/omklädningsrum/toa i området samt iordningställande av
marken. Detta måste avgöras politiskt i samband med avgörande om Fredriksskans så
att skolidrotten plötsligt inte står utan ytor.
Jag har många gånger efterfrågat en tydlig behovsutredning för skolidrotten och
föreningsidrotten i området, men något sådant utredningsunderlag har inte funnits att
ta del av. Det borde varit en självklarhet att ha ett sådant underlag på plats med tanke
på de diskussioner vi länge har haft vad gäller förenings- och skolidrottens behov på
Fredriksskans.

Kommunens kommentarer:
Öppna Fredriksskansbron endast för fotgängare och cyklister: Bedömningen är att
trafiksituationen i centrala Kalmar påverkas negativt om motortrafiken på
Fredriksskansbron skulle begränsas. Uppmätta motortrafikflöden kring bron signalerar att
gatan har en viktig funktion för stadskärnan och medför att vissa känsliga stråk och platser
undviker att bli överbelastade.
Planlägga hela Fredriksskansområdet: Se kommunens kommentar till synpunkt 18 samt
kommunens samlade kommentar ”Ett politiskt uppdrag”.
Revidering av planförslaget för disponeringen av bostäder: Att ta bort en större del av
planförslagets bostadsbestånd för att utveckla miljöer och lösa behov som nu planeras att
lösas på andra sätt bedöms inte som förenligt med det politiska uppdraget. Framförda idéer
kring utveckling av södra läktaren kompliceras av höga kulturhistoriska värden för
bevarande. Att låta bebyggelsen längs Fredriksskansgatan i norr fortsätta längre söderut
medför att Stagneliusskolans huvudbyggnad försvinner ur siktlinjer från södra Ängö vilket
bedöms olämpligt ur stadsbildssynpunkt. Bedömningen är att planförslagets balans längs
gatan mellan grönytor, ny bebyggelse och offentliga rum bäst lyfter fram befintliga
kulturhisoriska värden. Se kommunens samlade kommentarer ”Ett politiskt uppdrag”.
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Ytterligare ytor för skolidrott och ”behovsutredning för skolidrott och föreningsidrott”: Ytan
öster om ny bebyggelse är utformad för balans i parkmiljön mellan aktivitet och rekreation,
se kommunens kommentar till synpunkt 18. Se kommunens samlade kommentarer
"Skolidrottens framtid" och ”Föreningsidrottens framtid”.
24. Sverigedemokraterna Calmar, Thoralf Alfsson
Sverigedemokraterna anser att Fredriksskansområdet skall bevaras enligt den tidigare
detaljplanens syfte, för idrott. Fredriksskansområdet kan öppnas upp och utvecklas
för att göra området mer attraktivt för rekreation. Området kan också förändras till att
få en mer parkliknande karaktär genom att trädridåer skapas mellan de öppna ytorna
och att en mer attraktiv miljö skapas vid strandytorna med t.ex. sittplatser.
Vi anser att det är av stor vikt att gröna lungor och grönområden bevaras i de centrala
delarna av Kalmar stad. I den liggande översiktsplanen (sid 129) utpekas
Fredriksskansområdet som ”kultur, natur och rekreationsstråk med höga värden”.
Enligt vårt synsätt är det därför en stor avvikelse med översiktsplanen att bebygga
området med 200 bostäder i en första etapp.
I den aktuella Grönstrukturplanen (sid 37) finns förslag till utveckling och åtgärder
enligt följande.
”I stadsdelar där parktillgången är liten i förhållande till folkmängden
(Tegelviken, Malmen, Kvarnholmen och Funkabo) bör befintliga parker och
naturområden ses som mycket värdefulla. De bör bevaras och utvecklas för att
erbjuda hög kvalitet. Vid utveckling av stadsdelarna bör man också utreda
möjligheterna att skapa nya park- och naturområden samt stärka
förbindelserna till närliggande parker och naturområden.”
Boverket skriver dessutom följande i sin vision 2025 om grönområden.
"De är nödvändiga för att dämpa effekterna i staden av klimatförändringarna och för människors
hälsa och välbefinnande. Grönområdena utvecklas så att områdena i ökad utsträckning används för
rekreation och spännande utevistelser för att bidra till utjämning av vattenflödena i staden och som
luftrenare och ljuddämpare. "
Men det finns även andra viktiga aspekter att ta hänsyn till inför framtiden. Kalmar
håller på att utvecklas till en evenemangsstad av stora mått och behovet av ytor för
dessa evenemang är väldigt viktig och här fyller redan Fredriksskansområdet en viktig
roll. En roll som sannolikt kommer öka i framtiden om nu staden skall utvecklas som
evenemangsstad. I år har vi haft musikkonsert med Roxette och en stor agilitytävling
på Fredriksskansområde förutom all annan vardaglig verksamhet som skolorna och
föreningar förlägger till Fredriksskansområdet. Verksamheter som förhoppningsvis
alla vill att de skall utvecklas positivt.
Att inskränka området för idrott och rekreation endast till A-planen kommer utan
tvekan innebära att områdets attraktivitet begränsas drastiskt.
Fredriksskans idrottsplats firar 2019 sitt 100-årsjubileum som idrottscentrum i centrala
Kalmar. Fredriksskansområdet anser vi därmed även utgör en del av Kalmars
kulturarv och något som därmed är viktigt att skydda och bevara för framtida
generationer.
Sverigedemokraterna anser att den nya detaljplanen för Södra Fredriksskans strider
både mot den gällande översiktsplanen och grönstrukturplanen, även om dessa inte är
juridiskt bindande. Därför är vi mycket kritiska mot förslaget att bebygga
Fredriksskansområdet enligt den föreslagna detaljplanen för Södra Fredriksskans. Om
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detaljplanen fullföljs och området bebyggs med 200 eller fler bostäder kommer detta
aldrig gå att göra ogjort. En stor förlust för framtida generationer i Kalmar.
Vi anser istället att området skall utvecklas till att bli ett stadsnära grönt och blått
stadsrum i samverkan med Lindö, Ängö, Kvarnholmen och Malmfjärden. Ett område
som skulle kunna fungera som ett mycket attraktivt rekreationsområde för de boende
på Kvarnholmen, Varvsholmen, Ängö, Getingen och Malmen.

Kommunens kommentarer:
Utveckla Fredriksskans endast för idrottsändamål och rekreation: Se kommunens samlade
kommentar "Ett politiskt uppdrag"
Trädridåer i området: Arbetet med gestaltningsprogram för Fredriksskansområdet pågår
parallellt med planarbetet. I det arbetet ingår förslag till utveckling av parkområdet.
Översiktsplanen: Kommunen bedömer att planförslaget är förenligt med översiktsplanen
Unika Kalmar.
Grönstrukturplanen: Kommunen bedömer att ett bostadsprojekt i Fredriksskansområdet är
förenligt med Grönstrukturplanen.
Boverkets vision 2025: Bedömningen är att ett bostadsprojekt i Fredriksskansområdet är
förenligt med de grundläggande principer som lyfts i Boverkets vision. Kopplingar till
megatrenden ändrat klimat är tydlig i främst vatten-, hushållnings- och förtätningsfrågor.
Övriga tre megatrender (urbanisering, globalisering och digitalisering) får anses något
ovidkommande i ett detaljplaneperspektiv. Av de 12 särskilda förutsättningarna för en
svensk kontext finns de tydligaste kopplingarna i områdena ”skapa en hållbar livsmiljö i och
kring staden”, ”bygg hållbart”, ”trygga rent vatten” och ”bevara stränder, jordbruksmarken
och tätortsnära natur”. Inom planområdet innebär det att stadskärnan förtätas med
byggnation på upphöjd nivå för minskad översvämningsrisk, gröna vattennära
rekreationsstråk möjliggörs, gröna ytor utvecklas och görs tillgängliga samt en för staden ny
teknisk lösning för förbättrad dagvattenhantering utvecklas till en offentlig mötesplats.
Framtida evenemang: Se kommunens samlade kommentar "Evenemang".
25. Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
Ställer sig positiva till att förslaget för detaljplan på Södra Fredriksskans möjliggör för
fler centralt belägna hyresrätter.

Kommentar: Noterat
26. SPF Kalmar
SPF-seniorerna Kalmar har tagit del av handlingarna. Vi förutsätter att det inom
planområdet kommer att byggas hus/bostäder där äldre människor bereds möjligheter
att bo. Hänsyn bör tas till kostnader och tillgänglighet. Önskar få del av informationen
om hur arbetet framskrider.

Kommentar: Avsikten är inte att uppföra ett särskilt vårdboende eller särskilda
bostäder för äldre men de bostäder som ska byggas bedöms i bygglovskedet utifrån
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Boverkets Byggregler (BBR) och de krav som ställs utifrån exempelvis
tillgänglighet.
27. Tyck till, synpunkt från kvinna
Frågan om att bygga på Fredriksskans har ju diskuterats i Barometern med synpunkter
från Hembygdsföreningen. Jag är medlem i den föreningen och uppskattar deras
synpunkter. Men sen tänker jag på att friskolorna inte har tillgång till bra uteplatser
och gymnastiksalar. Därför bör ni vara noga med att bevara denna fina uteplats. T.ex.
Plusgymnasiet Västra Sjögatan och CIS Malmbrogatan 1.

Kommentar: Kommunen är medveten om att ytorna i Fredriksskansområdet används av ett
stort antal aktörer, både som bokar ytor samt som nyttjar delar av området spontant utanför
bokade tider. Även med föreslaget bostadsprojekt på Fredriksskans erbjuds goda möjligheter
för organiserad och spontan idrott på arenan, ny idrottsyta samt resterande park. Se
kommunens samlade kommentar ”Skolidrottens framtid”.
28. Gunnar Rydström
Kommentarer till planbeskrivning 2015-05-28. Undertecknad vill med denna
skrivelse främst åstadkomma korrigeringar av felaktiga och bristfälliga
uppgifter.
Bakgrund
Jag blir beklämd av att upptäcka att jag är så gammal att jag inte delar det
historiska medvetandet med SBK:s planhandläggare och kanske även
nämnden. Faktum är att Fredriksskans även var (och är) Kalmar AIK:s
matcharena. KAIK spelade för övrigt fotboll på högre nivå än KFF under ett
antal år på 1980- och -90-talen. För att undvika att andra fotbollsklubbar
eventuellt förbigås skulle man kunna skriva ”huvudarena för fotbollen i
Kalmar”.
År 2011 invigdes en ny fotbollsarena i västra delen av Kalmar tätort. I
kommunala handlingar ligger det annars nära till hands att tolka ”Kalmar” som
Kalmar kommun.
Den nuvarande benämningen på Kalmar Arena bygger, enligt uppgifter i
lokalpressen, på en tidsbegränsad kommersiell uppgörelse. Det är oklart om
benämningen kommer att överleva tiden för detaljplanens hantering.
Benämningen kan därför med fördel utelämnas.
Att Kalmar FF lämnade Fredriksskans innebär inte bara ”öppnade nya
möjligheter”. Kommunens ekonomiska stöd till KFF i samband med
byggandet av den nya arenan förutsatte en försäljning av mark för minst 29
miljoner kronor för exploatering med bostäder och kontor. Det framgår av
fullmäktiges beslut 2008-08-25 och kommunens yttrande till länsrätten i
efterföljande överklagandemål.
Planförslag
När det gäller själva planförslaget har jag en del synpunkter som jag inte
framför här. Dels verkar frågan redan att vara avgjord så det är meningslöst för
mig att lägga tid och kraft på att formulera synpunkterna och dels vill jag inte
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utsätta mig för att motarbeta den politiska majoriteten. Jag vill dock
kommentera sid 14 – Stagneliusskolan som landmärke: Nya byggnadsvolymer
begränsas i höjd och bredd på ett sätt som gör att skolbyggnaden fortfarande kan dominera
området. Tillåt mig tvivla.
Kommentarer: Redaktionella justeringar genomförs för att bättre beskriva bakgrunden till
Kalmars fotbollsarenor.
Stagneliusskolans dominans i området: Grunden för resonemanget att Stagneliusskolan även
fortsättningsvis kan dominera området ligger i en rad byggnadstekniska detaljer där nya
byggnader ska underordna sig Stagneliusskolan. Nya byggnader mot Fredriksskansgatan
begränsas i höjdled och den högsta våningen måste vara indragen 3 m från gatan. Fysisk
modell såväl som digital modell visualiserar förhållandet mellan skolan och ny bebyggelse.
Utifrån dessa begränsningar och underlag är bedömningen att Stagneliusskolan även
fortsättningsvis kommer att ha en dominerande roll i området som områdets största byggnad.
29. Björn Carlswärd
Jag som skriver dessa rader är er tidigare medarbetare, Björn Carlswärd som bl.a. var
projektledare för Fredriksskansområdet. När jag lämnade över ärendet för ett drygt år
sedan, när jag gick i pension, så var hela området med i detaljplaneförslaget. Varför
inte nu?
När jag arbetade med Fredriksskansprojektet var utgångspunkten KF:s
avsiktsförklaring från april 2011 och uppdraget omfattade hela Fredriksskansområdet,
alltså även den norra delen med ”A-plan”. I avsiktsförklaringen sägs inget om fortsatt
fotboll inom Fredriksskansområdet utan utveckling/omvandling av ”A-plan” till en
arena där det är möjligt att arrangera nationella friidrottstävlingar.
När jag nu läser om Fredriksskansområdet på kommunens hemsida går bl.a. följande
att läsa under utveckling av området: ”Den gamla Kalmar FF-arenan kommer att
vara kvar för fotboll, friidrott, skolidrott och andra evenemang, till exempel
musikkonserter.” Längre ned på samma sida under rubriken ”Arbetet är ett uppdrag
från kommunfullmäktige” går bl.a. följande att läsa: ”Enligt uppdraget från
kommunfullmäktige ska området även i fortsättningen kunna användas för skol- och
friidrott (överensstämmer med KF:s avsiktsförklaring som jag skriver om ovan).
Jag kan inte påstå med det jag refererar till ovan att kommunen är speciellt tydlig med
vad man vill med hela Fredriksskansområdet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag
från 2011. När jag har svårt att följa processen och beslutsordningen hur ska då
gemene man kunna följa den??? När jag läser Barometern från den 18 augusti 2015
med referat från möte mellan kommunen och idrottsföreningarna på Fredriksskans
inklusive företrädare för skolidrotten blir jag inte klokare. I artikeln går bl.a. följande
att läsa:
Kommunalrådet Bertil Dahl ser positivt på mötet men inte realistiskt på någon drastisk förändring i
beslutet. Jag tycker det är bra att föreningarna tar initiativ till möten där man informerar om sin syn
men vi har tagit beslut att vi vill ha bostäder och det står kvar och det kommer bli. Men vi måste se
till att även de andra verksamheterna kan utvecklas och finnas kvar. Kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson var på plats och diskuterade förslaget med parterna som bjudit in politikerna. Ni får
spela era matcher här men måste åka och träna någon annan stans och jag ser inte vad problemet
med det skulle vara. Besök Team Södermöre som tränar i Tvärskog ena veckan, Loverslund andra
veckan, Påryd den tredje veckan, sade han.
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I detaljplaneförslaget står följande under rubriken ”Syftet med detaljplanen”
Detaljplanens syfte är att Fredriksskans ska bli mer tillgängligt och inbjudande
för allmänheten samtidigt som ny bebyggelse kan uppföras i området. Planen
ska därför möjliggöra:
Ett parkstråk längs Malmfjärdens strand. Parken ska bidra till rekreativ och
aktiverande miljö i stadskärnan och utgöra en viktig del i ett övergripande
sammanhängande rekreationsstråk kring hela Malmfjärdens vattenrum. Längs vattnet
skapas gångstråk och brygganläggningar. Parkområdet ska även innehålla ytor för
skolidrott och spontanidrott.
Ny bebyggelse, huvudsakligen bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i
bottenvåningar. I angränsning till läktaren möjliggörs idrott och förskola utöver
bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska ha hög kvalitet i gestaltning och
arkitektur och utformas utifrån respekt för befästningsstaden Kvarnholmen och
förstärka upplevelsen av den.
Att Fredriksskansgatan ska behålla sin karaktär av paradgata med allé och tydliga
entréer till Fredriksskans bebyggelseområde och park.
Inte heller syftet med detaljplanen förtydligar vad kommunen vill med hela
Fredriksskansområdet.
Om jag ska ge mig på att tolka detaljplanen utifrån det som redovisas ovan så innebär
det att hela A-planområdet blir kvar för idrott, fotboll (matcharena för Kalmar AIK
och Ängö), friidrott med inomhushallen under norra läktaren (friidrotten får även
fortsättningsvis samsas med fotbollen på A-plan), gymnastik och rodd. Skolidrotten
kan påverkas negativt när fotbollen blir kvar på A-plan för matcher eftersom det då
ställs andra krav på gräsmattans skick än om det enbart är en friidrottsarena. Det
skulle kunna begränsa skolornas användning av A-plan dagtid. Det innebär också att
det sammanhängande rekreationsstråket kring hela Malmfjärden får en mindre
attraktiv (mörk och otrygg) passage norr om norra läktaren. Det nordligaste kvarteret
längs Fredriksskansgatan i anslutning till södra läktaren bör utgå för att inte tränga sig
på idrotten och läktaren. Befintliga läktare är c:a 10 m höga mot gällande detaljplans
tillåtna 6 m, således en avvikelse som ”bara” den är skäl nog att ta med området i
detaljplaneförslaget. Höjderna på redovisad bebyggelse i söder bör anpassas till
befintlig anläggning i norr.
Fredriksskans är ett av Kalmars absolut viktigaste utvecklingsområde och då är det
högst olämpligt att inte detaljplanelägga hela området i en och samma detaljplan. Att
dessutom inte ha tagit slutlig ställning till hur en framtida anläggning m.m. i norra ska
utformas är helt otillfredsställande så som jag ser det. Området är för viktigt och
måste planeras i ett sammanhang. Det lämpligaste vore förmodligen att låta
kommunfullmäktige ta ett nytt beslut om avsiktsförklaring som självklart ska omfatta
hela Fredriksskansområdet. Det har gått över fyra år sedan beslutet togs och mycket
har hänt och det har också varit ett val emellan. Det bästa i detta läge är att avvakta
planläggningen av Fredriksskans.
När det gäller behov av nya bostäder så finns det andra områden som uppfyller
kommunens mål på 300 planlagda lägenheter per år. Jag var innan sommaren på
informationsmöte i Djurängen om Bergagården och det har ju resulterat i en ny
detaljplan där en första etapp kan starta redan i höst (redovisades i Barometern 27/8).
Första etappen ska också vara hyresrätter vilket är positivt, totalt c:a 250 lägenheter.
Ett annat projekt som jag informerade mig om efter mötet i Djurängen var
Rifaområdet. Där skulle en ny plan tas fram med samma exploateringsgrad som den
som har varit utställd men med mindre allmän platsmark för att bl.a. minska
kostnaderna. Enligt uppgift är kommunen och exploatören överens om
exploateringsavtalet som har varit en svår nöt att lösa. Rifaområdet kan förutom
handel och häkte ge c:a 5-600 lägenheter.
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Sammanfattning:
Varför skriver jag dessa rader till kommunen - jo för jag bryr mig verkligen om
Kalmar. När jag arbetade med projektet var det självklart att redovisa en helhet för
hela området utifrån KF:s avsiktsförklaring. Nu är min uppfattning att man frångår
avsiktsförklaringen när det gäller idrotten. Fotbollen ska vara kvar och ha A-plan som
matcharena! Om och när man ska utveckla Fredriksskansområdet måste man först ta
ställning till hur den befintliga anläggningen i norr ska användas/omvandlas i
framtiden. Därefter kan man utveckla den södra delen, men inte göra tvärtom som det
nu aktuella planförslaget föreslår.

Kommentarer: Hela Fredriksskansområdet har studerats initialt i detaljplaneskedet.
Nuvarande ställningstagande är att arenan med intilliggande läktare ska vara kvar i
området och dessa är redan säkerställda i gällande detaljplan. Därför finns inte anledning
att ta med det i nytt planförslag. Området som helhet kommer att beskrivas i det
gestaltningsprogram som tillhör planhandlingarna. Se även resonemangen i avsnittet
”kommunens samlade synpunkter”.
30. Jörgen Svensson
Ett förslag i all enkelhet:
Varför inte använda östra (eller västra) delen av parkeringsplatsen vid Kanalgatan till
skolor, tränings- idrotts- och rekreationsområde, som ersättning till föreningarna och
skolorna för minskade träningsmöjligheter. Vilket också ger öppna grönytor intill
vatten. Genom att jobba för minskad biltrafik på Kvarnholmen, i riktning mot
klimatmålen, minskar behovet av parkeringsplatser. Genom att använda lite och låg
byggnation stör det inte heller dom kulturhistoriska värdena.

Kommentarer:
Norra Kvarnholmen ingår i ett utredningsområde för bostäder definierat i Fördjupad
översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum. Projektet är för närvarande inte
prioriterat och rymmer flera komplicerade frågor kring exempelvis stadsbild, parkering och
höjdsättning vilket gör att det tidsmässigt inte kan ses som ett ”ersättningsområde” för de
ytor som i detta planförslag ianspråktas.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt
31. Polismyndigheten
32. Kalmar Vatten AB

Kalmar som ovan

Eva-Lena Larsdotter
projektledare
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BILAGOR
Bilaga A. Debattartikel Barometern 31 augusti 2015, bilaga till
yttrande nr 18
Rädda Fredriksskans!

Idag måndag den 31 augusti är sista dagen för yttrande angående detaljplan Fredriksskans. Vi
föreningar som idag verkar inom Fredriksskans arenaområde, Kalmar AIK, Kalmar
Gymnastikförening, Kalmar Sportklubb och Ängö Bollklubb säger nej till kommunens förslag
till detaljplan för södra Fredriksskans. Fullföljer kommunen planerna att bygga 200 bostäder
i området förändrar det direkt våra möjligheter att på sikt utveckla idrott i centrala Kalmar.
Utan att ha löst flertalet frågor om var t ex fotbollsklubbarna på sikt ska ta vägen, var
fridrotten ska träna och hur skolidrotten ska kompenseras för bebyggda träningsplaner är
kommunen beredd att för alltid låsa fast den enda stora gröna yta kommunen förfogar över i
den centrala stadsbilden. Vi saknar ett helhetsperspektiv, kräver ett rejält omtag och en bredare
konsekvensanalys om hur en utbyggnad enligt planförslaget påverkar idrotten i stort. Både
planen och miljökonsekvensbeskrivningen innehåller rena felaktigheter om hur det ser ut idag
på Fredriksskans. Man undrar om planförfattarna verkligen bemödat sig om att ta reda på de
faktiska förhållandena. Vad händer framåt med norra delen av området om man bebygger den
södra delen? Hur påverkar det på kort och lång sikt andra fritids- och idrottsanläggningar? Hur
påverkar det andra föreningar i stan? Analysen och svaren saknas.
Nu väljer kommunen att lägga fram ett förslag mot föreningarnas, närboendes och många
Kalmarbors bestämda vilja och önskan. Förslaget påverkar även andra föreningar som idag
använder Fredriksskans. Kalmar FF med flera klubbar tränar ungdomar och spelar matcher på
Fredriksskans. Detaljplanen hänvisar till Gasten, träningsplanerna vid Guldfågeln Arena. Hur
kan man göra det när träningstiderna inte räcker till på långa vägar utan klubbarna måste
använda Fredriksskans? Planförslaget har en stor brist, den bygger på antaganden och utgår
från förhållanden som saknar relevans. Berörda föreningar har i mycket liten utsträckning blivit
hörda och vi känner att vi inte alls varit delaktiga i de senaste årens process. Då handlar det inte
om formella samråd eller skrivelser utan att på allvar få vara med i ett utvecklingsarbete och
arbetsgrupper. Hur kan man avstå från den erfarenhet och kunskap som finns bland alla
verksamhetsutövare? Det talas varmt om skolidrotten. Från lärare och elever framförs både
officiellt och underhand omfattande kritik mot att man krymper deras möjligheter till
träningsytor till ett minimum. Här är kommunen på väg att bebygga den del av Kalmar som
härbärgerat olika event de senaste åren samtidigt som området blivit allt mer tillgängligt för
allmänhet och spontanidrott. Tror planförfattarna verkligen på fullaste allvar att 200
lägenheter på området inte kommer att påverka idrotts- och eventmöjligheterna på arenan?
Om det börjar byggas så förlorar vi dessa ytor för alltid!
Var och en kan själv studera de principskisser och modellbilder över hur det nya området
kommer att gestalta sig. Är det så vi vill ha detta unika område som många städer skulle betala
dyrt för att utveckla som en grön oas? En oas förbehållet friskvård genom idrott och
rekreation. Kommunen planerar för 2000 nya lägenheter. Det finns andra områden att
prioritera först, stadens framtid står inte och faller med att bygga bostäder på Fredriksskans.
Varje vecka tränar här mellan 2-3000 ungdomar. Vi är övertygade om att det går att utveckla
Fredriksskans vidare som ger både Kalmarbor, föreningar och turister fortsatta upplevelser.
Vi vill ha kvar Fredriksskans som en idrotts och rekreationsarena. Ett minimikrav är att det
finns tillräckliga träningsytor för fotboll och fridrott. Det handlar om klubbarnas själ! Tyvärr
ser inte detaljplanen ut så. Vi erbjuder oss istället att vara med och ta ansvar för en levande
arena och bidra med vårt kunnande. Glöm inte heller det historiska perspektivet och det
fantastiska kulturarvet från idrotten som funnits här i 100 år. Vi efterlyser mer ödmjukhet och
helhetssyn! Kalmar och Fredriksskans förtjänar betydligt bättre än ett dåligt planförslag.
Mats Blomberg, ordförande Kalmar AIK
Thomas Olsson, ordförande Kalmar Gymnastikförening
Henrik Björkholm, ordförande Kalmar Sportklubb
Billy Strandberg, ordförande Ängö Bollklubb
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Bilaga B. Skrivelse, bilaga till yttrande nr 29
Björn Carlswärd, skrivelse ställd till SBN:s politiker, kommunalråden, företrädare för MP
och KD samt KF:s ordförande
Jag som skriver dessa rader är er tidigare tjänsteman, Björn Carlswärd som bl.a. var
projektledare för Fredriksskansområdet. När jag lämnade över ärendet för ett drygt år sedan
när jag gick i pension så var hela området med i detaljplaneförslaget. Varför inte nu?

När jag arbetade med projektet var det självklart att redovisa en helhet för hela området utifrån
KF:s avsiktsförklaring. Nu är min uppfattning att man frångår avsiktsförklaringen när det gäller
idrotten. Fotbollen ska vara kvar och ha A-plan som matcharena! Om och när man ska
utveckla Fredriksskansområdet måste man först ta ställning till hur den befintliga anläggningen
i norr ska användas/omvandlas i framtiden. Därefter kan man utveckla den södra delen, men
inte göra tvärtom som det nu aktuella planförslaget föreslår.
Fredriksskans är ett av Kalmars absolut viktigaste utvecklingsområde och då är det högst
olämpligt att inte detaljplanelägga hela området i en och samma detaljplan. Att dessutom inte
ha tagit slutlig ställning till hur en framtida anläggning m.m. i norr ska utformas är helt
otillfredsställande så som jag ser det. Området är för viktigt och måste planeras i ett
sammanhang. Det lämpligaste vore förmodligen att låta kommunfullmäktige ta ett nytt beslut
om avsiktsförklaring som självklart ska omfatta hela Fredriksskansområdet. Det har gått över
fyra år sedan beslutet togs och mycket har hänt och det har också varit ett val emellan. Det
bästa i detta läge är att avvakta planläggningen av Fredriksskans.
När det gäller behov av nya bostäder så finns det andra områden som uppfyller kommunens
mål på 300 planlagda lägenheter per år. Jag var innan sommaren på informationsmöte i
Djurängen om Bergagården och det har ju resulterat i en ny detaljplan där en första etapp kan
starta redan i höst (redovisas i dagens Barometern). Första etappen ska också vara hyresrätter vilket
är positivt, totalt c:a 250 lägenheter.
Ett annat projekt som jag informerade mig om efter mötet i Djurängen var Rifaområdet. Där
skulle en ny plan tas fram med samma exploateringsgrad som den som har varit utställd men
med mindre allmän platsmark för att bl.a. minska kostnaderna. Enligt uppgift är kommunen
och exploatören överens om exploateringsavtalet som har varit en svår nöt att lösa.
Rifaområdet kan förutom handel och häkte ge c:a 5-600 lägenheter.
PS. För er som inte känner mig så började jag arbeta på kommunen 1990 på dåvarande
planavdelningen på stadsbyggnadskontoret. Arbetade som planhandläggare med i första hand
detaljplaner men också med program och dispositionsplaner. Från 1996/97 fram till 2010
(2013) var jag ansvarig för planverksamheten på först stadsbyggandskontoret och senare på
nuvarande samhällsbyggnadskontoret och fortsatte att arbeta med detaljplaner, program m.m.
Mellan 2004 och 2010 var jag plan- och bygglovchef och avdelningschef. Mellan 2010 och
2013 planchef/samordnare för plansidan underställd plan-, bygg- och trafikchefen som var
avdelningschef. Var projektledare för Fredriksskans från 2010 parallellt med att jag var
planchef. Sista året 2013 till 2014 projektledare/planarkitekt för Fredriksskans m.fl. projekt.
/DS
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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 upprättat 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.

Bakgrund
Fredriksskans är en halvö i Malmfjärden norr om Kvarnholmen i Kalmars
stadskärna. Området domineras av fotbollsplaner, med en huvudarena (kallad
A-plan) och tre träningsplaner (kallade B- och C-plan och en konstgräsplan).
Stora delar av Fredriksskansområdet har under lång tid varit inhägnat och
främst använts för idrott av föreningar och skolor.
År 2011 byggdes en ny fotbollsarena med tillhörande träningsplaner intill
Hansa City i västra delen av Kalmar. Detta öppnade nya möjligheter för att
förändra Fredriksskansområdet. Ett politiskt uppdrag gavs om att utreda förutsättningarna för att pröva möjligheten för delar av Linnéuniversitetet, idrott,
rekreation och bostäder på Fredriksskans. Under arbetet med planprogram för
området ändrades planerna för universitetet och istället prövades plats för etablering av det i Ölandshamnen, söder om Kvarnholmen. På våren 2012 färdigställdes planprogrammet för Fredrikskans och planarbetet har sedan dess utgått
från dessa förändrade förutsättningar. Flera scenarier och utformningar har
studerats i planarbetet och inriktningen har varit att Fredriksskans ska utvecklas för idrott, rekreation och bostadsbebyggelse och att A-plan ska fortsätta att
användas som arena för evenemang och idrott. Nyréns Arkitektkontor AB har
bidragit i analysarbetet och med förslag till gestaltning av ny bebyggelsestruktur
för området. Sweco har medverkat i arbetet med bland annat förprojektering.
Aktuellt planområde omfattar nu enbart del av södra Fredriksskans.

Syftet med detaljplanen
Detaljplanens syfte är att Fredriksskans ska bli mer tillgängligt och inbjudande för allmänheten samtidigt som ny bebyggelse kan uppföras i
området. Planen ska därför möjliggöra:
•

ny bebyggelse, huvudsakligen bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningar. I angränsning till läktaren möjliggörs idrott
och förskola utöver bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska
ha hög kvalitet i gestaltning och arkitektur och utformas utifrån respekt
för befästningsstaden Kvarnholmen och förstärka upplevelsen av den.

•

ökad tillgänglighet till parkstråk längs Malmfjärden. Parken ska bidra till
rekreativ och aktiverande miljö i stadskärnan och utgöra en viktig del i
ett övergripande sammanhängande rekreationsstråk kring Malmfjärdens vattenrum. Längs vattnet skapas gångstråk och brygganläggningar.
Parkområdet ska även innehålla ytor för skolidrott och spontanidrott.

•

att Fredriksskansgatan ska behålla sin karaktär av paradgata med allé
och tydliga entréer till Fredriksskans bebyggelseområden och park.
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Plandata
Aktuellt område ligger på Malmen alldeles norr om Kvarnholmen. Totalt är
planområdet ca 2,5 hektar stort varav 0,2 hektar vattenområde och all mark ägs
av Kalmar kommun. Planområdet har avgränsats till de delar som behöver
ändras för att genomföra ny exploatering samt för de tekniska anläggningar
som planens genomförande förutsätter. Planområdet omfattar därmed främst
del av södra Fredriksskans samt del av Fredriksskansgatan och ett separat litet
planområde om 5x5 kvm för transformatorstation invid den norra porten till
Fredriksskans arena.

Planområdet omfattar främst del av södra Fredriksskans. I samband med
planprogram och inledande planarbete har ett större område analyserats.
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
•

Plankarta med bestämmelser

•

Planbeskrivning

•

Illustrationsplan

•

Miljökonsekvensbeskrivning

•

Gestaltningsprogram

•

Grundkarta

•

Fastighetsförteckning

•

Granskningsutlåtande

Till planen finns också följande underlag:
•

Kulturhistorisk utredning, 2011

•

Planprogram, antaget i KF 2013-06-17

•

Behovsbedömning, 2013

•

Bullerutredning, 2014-08-22. Kompletterande PM, 2015-11-05

•

Dagvattenutredning, 2014-05-06. Reviderad 2016-02-23

•

Mark- och geotekniska utredningar, 2010 – 2015

•

Samrådsredogörelse, 2016-04-21

Planförfarande och tidsplan
Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari
2015. Detaljplanen för Fredriksskans bedöms bland annat vara av betydande
intresse för allmänheten och ska därför drivas enligt s k utökat förfarande.
Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-02.

Planen preliminära tidsplan:
•

Granskning – 2:a kvartalet 2016

•

Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e kvartalet 2016

•

Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 4:e kvartalet 2016

•

Tidigast laga kraft/byggstart – 1:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden inte föranleder omfattande revideringsarbete.
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Riksintresse kulturmiljövård
Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård, ”Kalmar län K48”.
År 2008 togs en fördjupad riksintressebeskrivning fram (av Barup & Edström
arkitektkontor på uppdrag av Kalmar kommun m fl.), då även Fredriksskansområdet ingick i riksintresseområdet. Enligt den fördjupningen finns flera
aspekter som är särskilt viktiga att beakta i Malmfjärdsområdet:
- Funktion som rekreationsområde, rumslig öppenhet, vattenkontakt och
ökad tillgänglighet önskvärd
- Trädridåer, Rävspelet
- Stagneliusskolan som landmärke
- Vyer över fjärden, i synnerhet från Ängö mot Kvarnholmen och dess
landmärken: domkyrkan, vattentornet och ångkvarnen
- Ny bebyggelse bör få ”campuskaraktär”
Bedömningen är att planförslaget inte skadar riksintresset eller upplevelsen av
det, läs mer under Förutsättningar och planförslag, rubriken Kulturmiljö.
Fornminne
Inom planområdet finns del av den gamla skansen (försvarsanläggningen) som
är klassad som fornminne (RAÄ 93). Läs mer om anläggningen i avsnittet Förutsättningar och planförslag under rubriken Kulturmiljö.
Strandskydd
I Fredriksskansområdet gäller strandskydd 100 meter på land och i vatten.
Strandskyddets syfte är att bevara allmänhetens friluftsliv och att bevara landoch vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. Strandskyddet prövas
enligt miljöbalken 7 kap. 18 § c. Vid upphävande av strandskydd krävs enligt
lag (7 kap. 18 f §) en ”fri passage” för allmänheten och för att säkerställa goda
livsvillkor för djur- och växtliv och enligt proposition (prop. 2008/09:119)
”inte vara smalare än några tiotals meter”.
Planerna för Fredriksskansområdets utveckling strider inte mot strandskyddets
grundsyften. Det finns definierade skäl till varför strandskyddet ska kunna
upphävas i ett område enligt MB 7 kap. 18 c-d §§. Inom Fredriksskans är det
huvudsakliga skälet till upphävande av strandskydd att området är ianspråktaget som en anlagd yta för ett speciellt ändamål. Bygglov finns för samtliga fotbollsplaner inom området. Området har således ”redan tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. För anläggningen inom vattenområdet hänvisas till det särskilda skälet att ”det är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området” samt att anläggningen är ett angeläget allmänt
intresse.
Bedömningen är att planförslaget i stort förbättrar allmänhetens tillgänglighet
till området, att planlagd allmän platsmark är tillräcklig som ”fri passage” längs
vattenområdet och att strandskyddet i planområdet kan upphävas utan bety-
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dande påverkan på livsvillkor för djur- och växtliv. Föreslagna anläggningar
inom vattenområdet utformas som allmänna bryggmiljöer, permanent tillgängliga för allmänheten, varpå dessa inslag inte bedöms motverka strandskyddets
syfte. Planbestämmelse införs om att strandskydd upphävs i planområdet.
Miljökvalitetsnormer
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EUdirektiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön.
Utomhusluft
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under 20032004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN överskreds
inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen för exempelvis bensen.
I planområdet skapas byggrätter som möjliggör cirka 200-300 lägenheter och
ett visst kommersiellt utbud. I övrigt inrymmer Fredriksskansområdet även
publika målpunkter som arena, park, kommunal service och idrottsanläggning.
Detta innebär att antalet fordonsrörelser kommer att öka i stadsdelen och även
delvis i staden som konsekvens av genomförande av planen. Kommunen har
många övergripande miljö- och klimatmål som kan stimulera hållbara transporter och den ökade belastningen på luftkvaliteten som direkt konsekvens av
planförslaget bedöms vara så liten att det inte finns någon risk att MKN för
utomhusluft överskrids.
Vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015, för Kalmarsund ska målet
uppnås 2021. Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer/kvalitetskrav som ska gälla för yt- och grundvatten. Planområdet påverkar
Kalmarsund som enligt klassning bedöms ha en måttlig ekologisk status (på
grund av övergödning och grumlighet) men en god kemisk status enligt vattendirektivet. Åtgärder krävs därmed för att förbättra kvalitén på det dagvatten
som släpps ut till Kalmarsund. Malmfjärden räknas dock inte som en vattenförekomst enligt vattendirektivets definitioner. Fjärden har högre fosforhalter än
Kalmarsund och innehåller dessutom en hel del tungmetaller och organiska
miljögifter (från bland annat båtbottenfärger). Om fjärden klassats skulle den
ha haft sämre än god status. Dagvattenutlopp, urlakande markföroreningar i
Fredriksskansområdet och dålig vattengenomströmning bedöms bidra till den
sämre vattenkvaliteten. Planförslaget innehåller lösningar och åtgärder som
syftar till att kraftigt förbättra vattenkvaliteten. Se vidare i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Översiktliga plandokument
Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Kalmar, laga kraft 2014-11-07, innehåller bland
annat en övergripande strategi om att skapa mer stadsliv. Det finns i kapitel om
denna strategi några beskrivningar av stadsdelen Innerstaden och Fredriksskans
ingår i vad som kallas en utökad stadskärna. Kvarnholmens centrumverksamheter utvecklas i denna vision mot Västra Malmen via Sveaplan. Fredriksskans
bedöms som ett viktigt utvecklingsområde för att likt planförslaget kunna förverkliga denna vision. Fredriksskans ingår också i ett övergripande utvecklingsstråk kallat ”city till city” mellan stadskärnan och handelsetableringarna i Hansa
City i väster. I kapitlet finns flera ställningstaganden som planförslaget har ett
tydligt stöd i:
- Planera för ett hållbart perspektiv där det råder en balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande
- Planera tät och blandad bebyggelse och innehåll (bostäder, arbetsplatser, service samt kultur- och fritidsaktiviteter) i stadskärnan
- Hitta kombinationsmöjligheter mellan handel och annat utbud i syfte
att erbjuda bredare möjligheter till aktiviteter och upplevelser.
- Göra det stadsnära vattnet mer tillgängligt och vara en aktiv del av stadens miljö.
- Utveckla projektet bryggornas och strandpromenadernas stad till att
innefatta hela staden.
Bedömningen är att planförslaget är förenligt med strategier i översiktsplanen.
Fördjupad översiktsplan
Det finns en fördjupad översiksplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum som antogs av KF 2011-12-19. I den planen beskrivs visionen “Förädla
unika Kvarnholmen” och utgångspunkten att lyfta fram och stärka dess unika
kulturarv samt det rika utbudet av gröna och blå rum i området. Övergripande
finns två strategier som planförslaget för Fredriksskans särskilt berör och har
stöd i; rekreationsstråk längs kusten samt utöka stadskärnan med mer stadsliv.
Malmfjärdens vattenrum beskrivs som avgörande för att kunna koppla de
södra och norra delarna av rekreationsstråket längs Kalmars kust. Fredriksskansområdet är en viktig del i detta som tills nu varit ett inhägnat område som
istället utestängt den bredare allmänheten. Intrycket av en stad byggd på öar
bör förstärkas enligt planen och sammanhängande gröna stråk bör etableras
och förstärkas. Vikten av att skapa rumsligt sammansatta och hållbara miljöer
med fokus på publika mötesplatser lyfts också.
Bedömningen är att planförslaget är förenligt med visioner och strategier samt
möjliggör många av de förslag som den fördjupade översiktsplanen innehåller.
Grönstrukturplan
En grönstrukturplan, antagen av KF 2010-09-29, ska utgöra underlag för planering. Fredriksskansområdet har enligt dokumentet en viktig roll i det sammanhängande grönstråket längs Kalmar stads kustlinje. Ett stråk markeras
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längs vattnet som övergripande grönstråk där utveckling är nödvändig. Rävspelet utpekas som en värdefull mindre park (”särskilt värdefull i sin helhet”) och
en broanslutning mellan Rävspelet och Östra Sjögatan nämns.
Bedömningen är att planförslaget är förenligt med de beskrivningar av värden
och möjligheter som beskrivs i grönstrukturplanen.

Program för planområdet
Program inför detaljplan för Fredriksskansområdet antogs i KF 2013-06-17.
Syftet med programmet var att presentera en analys av hur befintliga värden i
Fredriksskansområdet kan tas tillvara och utvecklas tillsammans med tillkommande bebyggelse. Några konkreta ställningstaganden finns i planprogrammets
beskrivning av värden. Planförslagets förhållningssätt till dessa värden lyfts här
fram med kommentarer i kursiverad text:
- ”Siktlinje och kontakt mellan Erik Dahlbergs väg och Malmfjärden kan
tillskapas” samt ”Planens historia som öppen och aktiv yta uppmärksammas. Utsikt från planen mot Malmfjärden kan uppnås”. Planförslaget förändrar inte A-plan som öppen yta.
-

”Fredriksskansgatan och Fredriksskansbron bör omgestaltas” samt ”Siktlinje och kontakt från Strandgatan beaktas”. Planförslaget innefattar inte Fredriksskansgatan i sin helhet eller Fredriksskansbron men redovisar i tillhörande gestaltningsprogram hur gatan kan omgestaltas inom det gaturum som finns. Restaurering av
Fredriksskansbron hanteras i separat genomförandeprojekt. Ett entrétorg kan skapas
vid korsningen mellan Fredriksskansgatan och Strandgatan med en gata österut vilket
kan ses som en förlängning av Strandgatan. Ett bryggtorg möjliggörs i vattnet i stråkets
förlängning österut som kommer att vara synlig genom den bevarade Fredriksskansporten.

-

”Önskvärt promenadstråk längs vattnet”, ”Rävspelet beaktas”, ”Möjlig ny
broförbindelse” samt ”Skillnad mellan ursprungligt och konstgjort landskap kan gestaltas, exempelvis med konstgjorda kanaler”.
Utanför planområdet utvecklas ett allmänt tillgängligt parkstråk med Rävspelet och
ytor i strandzonen samt sittbara gradänger för att lyfta fram kontakten mellan parkvattenrummet och bebyggelsen. Nya byggrätter intill Rävspelet tillåts inte vara högre än
Rävspelets träd. Möjlighet att skapa en broförbindelse i söder finns kvar att pröva i
framtida planarbete.

-

”Stagneliusskolans pampiga volym bör ges utrymme”
Planförslaget utgår från att skolbyggnaden är ett viktigt stadsbildselement som ska dominera platsen även fortsättningsvis, närmaste nya byggrätter ligger på ett avstånd på ca
40 m från skolan och tillåts inte vara högre än skolans huvudbyggnad.

-

Ett resonemang finns att Fredriksskansgatans strama karaktär som paradgata måste ”luckras upp” för att området ska kunna integreras med den
omkringliggande staden. Planförslaget ger möjlighet att förstärka paradgatan genom bestämmelser om en stram karaktär för ny bebyggelse närmast gatan.
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Bedömningen är att planförslaget är förenligt med planprogrammets riktlinjer.
Eftersom etablering av universitet inte längre är aktuellt på denna plats är föreslagen exploatering betydligt mindre i omfattning än tidigare redovisade tankar
och förslag i programmet.

Gestaltningsprogram
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för Fredriksskansområdet i sin helhet
och utgör del av planhandlingarna. I programmet beskrivs platser och frågor i
detalj och ska ses som vägledande och samordnande i kommande projekterings- och markanvisningsarbete.

Gällande detaljplaner
Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner (se kartbild):
- Detaljplan för områden vid Malmfjärden från 1948 (0880K-I:128,
fastställd 1948-01-25). I planen är området reglerat för idrottsändamål
runt arenan och Allmän plats, park eller plantering i övriga delar. Fyra
byggrätter finns markerade motsvarande dagens norra och södra
läktare, Gymnastenbyggnaden samt
roddklubbens lokal i norra delen. I övrigt
får marken inte bebyggas.
-

Detaljplan för Fredriksskans idrottsplats
från 1957 (0880K-I:205, fastställd 195703-04). Planen reglerar idrottsändamål och
tillåter uppförande av en serverings- och
omklädningspaviljong söder om dåvarande huvudläktaren. I övrigt får marken
inte bebyggas.

Miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning har gjorts inför planarbetet. I denna identifieras risk för
påverkan på kulturmiljön och landskapsbild i riksintresset samt risker kopplade
till hälsa och säkerhet. Det identifieras risk för påverkan på vatten och miljökvalitetsnormer (MKN) dels på grund av att området är låglänt och riskerar att
översvämmas, dels på grund av att det är förorenad mark där markföroreningar
kan frigöras vid eventuell översvämning. Länsstyrelsens samrådssvar på planprogrammet stödjer slutsatserna i behovsbedömningen. Planområdet ligger
inom riksintresset Kalmar län K48 och inom området har den gamla skansen
(försvarsanläggningen) legat, vilken är klassad som fornminne (RAÄ 93).
Nyréns Arkitektkontor AB har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) till detaljplanen. MKB:n avgränsas till att utreda påverkan på riksintresset, miljökvalitetsnormer för vatten och risker för miljö och hälsa kopplat till
föroreningar och risk för översvämningar på grund av miljöförändringar samt
buller.
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Kommunala beslut i övrigt
Avsiktsförklaring Linnéuniversitetet LNU
Kommunfullmäktige fattade 2011-04-26 beslut om en avsiktsförklaring att
Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar ska utvecklas inom Fredriksskansområdet och Ölandshamnen genom ny bebyggelse. I avsiktsförklaringen beskrivs
det hur Linnéuniversitetet fortsatt ska vara ett stadsintegrerat universitet och
dess byggnation i Fredriksskansområdet ska förenas med friidrott, spontanidrott, skolidrott och bostäder. Människors tillgång till Malmfjärdens vatten och
gröna rum ska enligt beslutet förstärkas. Ett planprogram upprättades i denna
anda för Fredriksskansområdet, se ovan. Programmet var på samråd våren
2012 men därefter förändrades förutsättningarna för universitetets etablering.
Under sommaren 2012 utreddes om Linnéuniversitetets hela etablering skulle
kunna inrymmas inom Ölandshamnen. Ett av arkitektförslagen visade att det
skulle vara möjligt och med utgångspunkt i det förslaget gavs uppdrag att påbörja detaljplanarbete i Ölandshamnen. Detaljplanen för Ölandshamnen färdigställdes och vann laga kraft 2014. Arbetet med Fredriksskans drivs vidare i
enlighet med resterande delar av avsiktsförklaringen.
Lägsta färdiga golvhöjd
I Samhällsbyggnadsnämnden fattades 2012-12-19 beslut om riktlinjen att lägsta
färdiga golvhöjd för bostäder ska vara belägen minst 2,65 meter över nollplanet
utifrån det nationella höjdsystemet RH2000. I planförslaget föreslås bestämmelse som reglerar konstruktionsnivå istället för lägsta färdiga golvhöjd med
samma syfte men utifrån Boverkets nya råd. För att ta höjd för framtida klimatförändringar reglerar planen att ”Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till en nivå +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion”. Där det är möjligt ska också ytor för infrastruktur säkerställas upp till den nivån och ledningar mm förberedas för framtida översvämningsrisk. Det ska tas fram planberedskap för framtida översvämningsåtgärder,
vilket kommer utgöra en del i kommunens klimatanpassningsplan.

Förutsättningar och förändringar
Natur och kulturmiljö
Kulturhistoria och kulturmiljöer
Historisk bakgrund
I samband med framtagande av programmet för Fredriksskansområdet togs en
kulturhistorisk utredning fram av Kalmar läns museum 2011. Utredningen ger
en sammanfattande bild av områdets tillkomsthistoria, ett urval av områdets
historia:
-

”I slutet av 1630-talet beslutades att man av försvarstekniska skäl skulle flytta Kalmar
från Gamla staden till Kvarnholmen”.

-

”År 1679 beslutade statsmakterna att förlägga ett örlogsvarv på Varvsholmen, som skall
ha tjänat som varvsplats redan under medeltiden”.

-

”Med anledning av stadens nya funktioner togs nya planer för Kalmars befästningar fram,
framförallt avseende de yttre försvarsverken, utanför själva Kvarnholmen”.
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”Under 1700-talets första hälft fortskred arbetena med stadens befästningar. Man koncentrerade sig initialt på att förstärka försvaret mot landsidan. År 1735 realiserades planerna
på att bebygga Kärringalåret med en fristående skans, en s.k. demilune. Vid tiden för uppförandet kallades den endast ”Demilunen för bastionen Carolus Nonus”, men år 1770
återfinns benämningen Fredriksskans på en karta. Befästningsverken kring Kalmar räknades som färdigställda år 1761”.

På plan från 1770 benämns Fredriksskans ”skansen utanför Carolus Nonus
(0424:058:195d Kalmar. Fortifikationen. Plan af Calmare Fästning. 1770.)”

-

I början av 1800-talet förlorade Kalmar sin betydelse som fästning. Garnisonen drogs in år
1792 och 1822 utdömdes befästningarna.

-

”Vid mitten av 1800-talet stod det klart att Kalmar stad skulle få överta de ditintills statligt ägda fortifikationsjordarna. Överlåtelsen skedde år 1863 och år 1867 började man att
riva ned stadsvallarna”.

-

”Det rådde en stor optimism och tilltro till möjligheterna att genom utfyllnader ge det nya
Kalmar ordentligt med andrum och en värdig gestalt. 1874 års byggnadsstadga ålade städerna att upprätta stadsplaner och år 1876 presenterade C H Öhnell en stadsplan som innebar att hela Malmfjärden skulle fyllas igen och bebyggas med en rutnätsstad. I början av
1880-talet inleddes arbetet med att, i enlighet med stadsplanen, fylla ut Malmfjärden”.

-

”Vid sekelskiftet 1900 hade man fyllt ut hela området fram till den planerade kanalen.
Dessutom hade en landtunga skapats från Malmen över Fredriksskans och vidare till stengrunden vid den lilla holmen Gröne man”.

-

”I början av 1900-talet gjorde sig nya stadsplaneideal gällande som dikterade hänsyn till
platsens naturliga förutsättningar och ett mer varierat stadsmönster”.

-

”I den nya stadsplanen, som godkändes på hösten 1906, betraktades Malmfjärdens vattenrum som en resurs att tillvarata. De planerade utfyllnaderna begränsades väsentligen och
avsågs främst att jämna till de flikiga strandlinjerna”.
”Den mest omfattande utfyllnaden i Malmfjärden enligt 1906 års plan gällde området mellan Galgudden och den påbörjade landtungan ut till Gröne man. Där planerades villatomter samt en park, Malmfjärdsparken, i senare planer kallad Fredriksskansparken. Fred-

-
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riksskansgatan och den anslutande Erik Dahlbergs väg utformades som något av paradgator som ledde in mot en helt ny broförbindelse över till Kvarnholmen: Fredriksskansbron.
Under 1900-talets två första decennier arbetade man vidare med utfyllnadsarbeten i Fredriksskansområdet”.
-

”Intresset för idrott ökade i Kalmar, liksom i övriga landet, kring sekelskiftet 1900. Det
bildades en mängd olika idrottsföreningar. Stadsfullmäktige lät iordningställa Kalmars
första idrottsplats på nordöstra Kvarnholmen. År 1919 ersattes den av Fredriksskans idrottsplats som lades på en udde i Malmfjärden. Området söder om den nya idrottsplatsen
skapades genom utfyllnader. Under 1920- och början av 1930-talet gjordes betydande insatser för att försköna idrottsplatsen och dess omgivningar, bl.a. stod den nya infartsvägen
Fredriksskansgatan färdig år 1925. Moderniseringen av Fredriksskans idrottsplats har
skett successivt, men kvar från den tidigaste perioden är själva idrottsplatsen, kalkstensmuren, gamla tennishallen/”Gymnasten”, delar av roddklubbens byggnader samt ett par serveringskiosker. Den befintliga huvudläktaren (södra läktaren) uppfördes till Kalmar FF:s
återinträde i Allsvenskan år 1976”.

Förutsättningar
Den kulturhistoriska utredningen utpekar två byggnader/anläggningar inom
Fredriksskans som ”tillmäts ett mycket högt kulturhistoriskt värde” (”Idrottsplatsen(huvudplanen)” och ”Den solida delen av kalkstensmuren med entréer”) samt fyra byggnader/anläggningar ”tillmäts ett högt kulturhistoriskt
värde” (”Södra läktaren”, ”Gamla tennishallen/Gymnasten”, ”Serveringskiosker, 2 st.” samt ”Parken Rävspelet”).
Den gamla skansen (försvarsanläggningen) som gett namn åt området låg placerad i södra delen av området (se kartbilder) och är klassad som fornminne
(RAÄ 93). Skansen anlades 1735.

Karta från 1669 samt 1831, den senare visar den gamla skansen i Malmfjärden inlagd

En georadarscanning genomfördes 2013 vilken undersökte spår av anläggningen. Data från undersökningen är svårtolkat men inga uppenbara fynd har gjorts
av försvarsanläggningen på ett sätt som möjliggör aktiverande eller återskapande. Undersökningarna indikerade att skansen rivits och använts i det långsiktiga arbetet med att fylla ut området på ett sätt som gör att inga betydande fasta
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spår från anläggningen finns kvar. Platsen ska ytterligare bevakas under grävarbetet i samband med genomförandet av planen, för att lyfta fram eventuella
fynd och behov av arkeologisk utredning.
Planområdet är i sin helhet beläget inom riksintresse för kulturmiljövård, se
avsnitt ”Tidigare ställningstaganden” under rubrik ”Överkommunala beslut”.
Planförslag
Den kulturhistoriska utredningen ligger till grund för planförslaget. Skyddsbestämmelser har skapats som bevarar olika delar av berörd värdefull bebyggelsemiljö, läs mer i avsnittet ”Bebyggelseområden” under rubriken ”Byggnader
och byggrätter”. Genomförandeprojekt kan med fördel eftersträva att lyfta
fram och förtydliga historiska strukturer och betydelser på ett integrerat sätt i
gestaltningen av offentliga miljöer. Eventuella kompletteringar av utförd georadarscanning kan möjliggöra sådana strukturer i markbeläggning i berörda
delar.
Avseende uttrycken för riksintresset för kulturmiljö gäller följande förhållningssätt till de särskilt berörda aspekterna med efterföljande kommentar i kursiv text:
- Funktion som rekreationsområde, rumslig öppenhet, vattenkontakt och
ökad tillgänglighet önskvärd
Utanför planområdet utvecklas ett parkstråk mot Malmfjärdens vattenområde och
möjligheter finns för idrottsaktiviteter i parken. A-plan i norr samt entrétorg och
parkrum utgör goda kontakter och utblickar.
-

Trädridåer, Rävspelet
Rävspelet ligger utanför planområdet och planförslaget påverkar inte denna fråga.

-

Stagneliusskolan som landmärke
Nya byggnadsvolymer begränsas i höjd och bredd på ett sätt som gör att skolbyggnaden fortfarande kan dominera området.

-

Vyer över fjärden, i synnerhet från Ängö mot Kvarnholmen och dess
landmärken: domkyrkan, vattentornet och ångkvarnen
Planförslaget bedöms inte påverka upplevelsen av befästningsstaden Kvarnholmen eller dess signalbyggnader från viktiga allmänna siktlinjer. Placering av nya byggnader indragna från Fredriksskansgatan ökar upplevelsen av domkyrkan som fondbyggnad för Fredriksskansgatan.

-

Ny bebyggelse bör få ”campuskaraktär”
Campus är inte aktuellt i området längre.
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Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
Största delen av planområdet är utfylld mark. Endast
markområden kring A-plan, samt norr om Rävspelet,
ligger på tidigare fast mark. Marken i planområdet
började fyllas ut under 1600-talet och består av massor av varierande material och kvalitet.

Bilden visar strandlinjer från år 1854 som är ungefärligt
inlagda på dagens situationsplan

Enligt övergripande jordartskarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning)
består marken i närliggande områden av sandig morän och Fredriksskansområdet av utfyllnadsmassor. Byggnader kring Stagneliusskolan har enligt uppgift
fått pålas till djup om 10-15 meter. Markundersökningar är utförda i samband
med planprogrammet och sammanfattade i rapporter (Fastigheten Malmen 2:3
– Fredriksskans), Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16, samt
Översiktlig geoteknisk utredning 2011-10-27.
Kommunen avser inte att genomföra någon radonundersökning eftersom vissa
massor ska grävas bort och uppfyllnad kommer att krävas inom hela planområdet. I samband med återfyllnad måste tillkommande massor kontrolleras avseende radonhalt.
Planförslag
Grundläggningsförutsättningar för ny bebyggelse kräver förstärkning, exempelvis genom pålning, eller större utgrävningar och utfyllnader behövs för att
klara lagkrav på stabilitet och utförande. Detta medför också särskilda krav på
anläggande av gator och torg då extra laster kan behövas för att undvika sättningar.
Markföroreningar
Förutsättningar
Planområdet är utfyllt och har under vissa tidsperioder refererats till som en av
stadens tippar med syfte att fyllas ut. Utfyllnaden består av sand, grus och sten
blandat med varierande typer av avfall såsom tegel, glas, porslin och trärester.
Mäktigheten på fyllningen varierar mellan ca 1 – 2 m. Fyllningen ligger i vissa
delar av området på 1 till 4 m mäktiga lager av gyttja och lera, vilket ger dålig
stabilitet. Under gyttjan finns sand, lera och morän.
Med utgångspunkt från detta har markundersökningar med riskbedömning och
åtgärdsutredning gjorts i planområdet för att utreda föroreningssituationen och
nivåer för efterbehandling. Flera miljötekniska undersökningar har genomförts:
- Fastigheten Malmen 2:3, Översiktlig miljöteknisk markundersökning,
WSP Sverige AB 2011-09-16
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Fastigheten Malmen 2:3 – Fredriksskans, Resultatsammanställning av
miljötekniska markundersökningar under 2011-2013, WSP Sverige AB
2013-07-09
Riskbedömning för Fredriksskans, Kalmar, Kemakta Konsult AB mars
2015
Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering, södra Fredriksskansområdet, Kalmar, Kemakta Konsult AB augusti 2015

Undersökningar har visat att en rad föroreningar, såsom metaller, oljor och
långlivade organiska föroreningar (exempelvis PAH), finns i höga halter inom
området. Föroreningarna påträffas i fyllningen och i den översta delen av det
gyttjelager som motsvarar tidigare sjöbotten. Jord med höga halter förorening
finns ytnära i vissa delar av området, vilket medför att det är angeläget att åtgärder vidtas relativt snabbt, även om riskerna inte bedöms vara akuta.
Grundvattnet i området ligger ca 1 - 2 meter under markytan på en nivå som
motsvarar den i Malmfjärden. De mätningar som gjorts av halter i grundvattnet
och genomförda lakförsök visar att det finns risk för läckage av metaller från
området. Fredriksskansområdet är en av flera källor till förorening av Malmfjärden. Bland annat kvicksilver och zink har uppmätts i höga halter i grundvattnet inom planområdet. Belastningen på Malmfjärden bedöms som relativt
liten.
De undersökningar och den riskbedömning som genomförts visar att det finns
ett åtgärdsbehov för Fredriksskansområdet vad gäller att reducera hälsorisker,
reducera risker för markmiljön samt minska spridningen från området. Ett ökat
utnyttjande av området i samband med en exploatering kommer att innebära
ökade risker för exponering. Åtgärdsbehovet är stort till mycket stort för den
västra delen, men även för övriga delar av området finns ett åtgärdsbehov.
Planförslag
Efter genomförd undersökning har Kalmar kommun kommit fram till att hela
planområdet ska saneras. Dock undantas mark under den solida muren som
ska behållas av kulturhistoriska skäl och därför inte kan saneras.
Områdets lämplighet för byggnation hänger samman med möjligheterna att
åtgärda markföroreningar i tillräcklig utsträckning och säkerställa en god markkvalitet. Vid flertalet av undersökta punkter överskrider halterna av bly och
PAH riktvärdet. Men även kvicksilver, arsenik och kadmium överskrider förslag till platsspecifika riktvärdet i många punkter. Kvicksilver och PAH-M kan
avge flyktiga ångor som kan tränga in i byggnader. Det förekommer höga halter av ämnen som kan påverka markmiljön, såsom koppar, zink och barium.
De högsta halterna har påträffats i den västra delen av området.
Området ligger i direkt anslutning till havet och grundvatten inom området har
inget direkt skyddsvärde som dricksvatten. Inga brunnar används heller för
bevattning. En minskning av mängden av föroreningar inom Fredriksskansområdet kommer också att minska läckaget av föroreningar till Malmfjärden.
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Mätbara åtgärdsmål har tagits fram baserat på de förslag till platsspecifika riktvärden som togs fram i riskbedömningen (Kemakta Konsult AB, april 2014).
Denna rapport har senare uppdaterats (Kemakta Konsult AB, mars 2015). I
riskbedömningen togs förslag till platsspecifika riktvärden fram för bostäder
och grönområde samt för olika djup.
Kemakta Konsult AB har tagit fram en åtgärdsutredning där flera förslag på
åtgärdsalternativ beskrivs (Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering
Södra Fredriksskansområdet, Kemakta Konsult AB, augusti 2015). Förslag på
mätbara åtgärdsmål togs fram för Fredriksskans. Skillnaden mellan riktvärden
för de olika markanvändningarna och för olika djup är relativt liten, vilket innebär att de åtgärdsmål som tagits är föreslagna att tillämpas på samtliga djup.
Inför granskningsskedet har en projektering genomförts av planområdet. Syftet
har varit att få en tydligare bild av hur föroreningssituationen ser ut i plan och
profil. Efter genomförd undersökning har Kalmar kommun kommit fram till
att hela planområdet ska saneras.
Kalmar kommuns föreslår att sanering sker utifrån framtagna åtgärdsmål i rapport Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra Fredriksskansområdet (s 36, Kemakta Konsult AB, augusti 2015).
Markens karaktär med inblandning av avfall och dess innehåll av en rad olika
typer av föroreningar begränsar vilka saneringsåtgärder som är möjliga att genomföra. De åtgärdsmetoder som bedöms som tillämpbara för Fredriksskans
och har beaktats i åtgärdsutredningen är urgrävning och borttransport för omhändertagande på extern avfallsanläggning.
Den planerade byggnationen på området kommer att ske inom de mest förorenade delarna av Fredriksskans. I samband med byggnationen kommer
schaktning att utföras för grundläggning och underjordiska garage. Detta berör
den mest förorenade delen av området. En stor andel av schaktmassorna som
uppkommer vid byggnationen kommer att vara så förorenade att de måste
skickas för extern deponering, vilket medför ökade kostnader för omhändertagande av massorna.
Innan sanering kan genomföras ska en anmälan om efterbehandlingsåtgärder
lämnas till tillsynsmyndigheten. En anmälan ska bland annat innehålla en redovisning av genomförda miljöundersökningar, riskbedömning och åtgärdsutredning, hur massorna ska kontrolleras och hanteras, kontrollprogram samt beskrivning av skyddsåtgärder inför sanering.
Metangas
De metangasmängder som har påträffats är mycket små och produktionen av
gas är på avtagande. De sista större massorna tillfördes området för ca 100 år
sedan, likt rekommenderat lämpligt årsspann, varpå det undersökningsarbete
som utförts bedöms som tillräckligt underlag för planförslaget. Planområdet
kommer även att saneras och därmed tas en övervägande del av de utfyllda
massorna bort. För att ändå vara förvissad om att problem med metangas inte
uppstår ska ledningssystemen inom området undersökas mer noggrant.
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Naturmiljö
Förutsättningar
Under större delen av 1900-talet har Fredriksskans varit ett inhägnat idrottsområde och allmänheten har haft en begränsad åtkomst till området. Platsen
har dominerats av öppna gräsplaner med inslag av solitärträd längs med
strandkanten och större sammanhängande buskage. Den mindre ön i norr har
naturmarkskaraktär med ett större antal tallar. Rävspelets stora trädparti, bestående av framförallt lindar, bildar en viktig visuell siluett framför Kvarnholmen
och har som kulturhistoriskt stadsbyggnadselement ett mycket högt värde som
knyter ihop området mot Kvarnholmen och Slottet. Längs med Fredriksskansgatan finns alléträd med formklippta Hörsholmsalmar som betonar gatans betydelse som en paradgata.

Sommarvy mot Rävspelet, från söder. Vårvy mot norra delen av Fredriksskans

För Lindö finns en tidigare naturinventering framtagen (”Översiktlig naturinventering av området Svensknabben- Kalmar”) där Lindö sägs vara intressant
som stadsnära friluftsområde med värdefull ädellövsskog. Malmfjärdens vatten
beskrivs som det dominerande elementet, och det är av stor betydelse att vattnet håller en god kvalitet, inbjuder till bad och fiske samt ger en ökad biologisk
mångfald.

Sommarvy mot Ängö, från planområdet
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Fågellivet finns dokumenterat i ”Inventering av fågelfaunan vid Malmfjärden,
Långviken och Olsan i Kalmar våren 2011”, av Olof Persson, Kalmar kommun.
Flera rödlistade växter finns i anslutning till aktuellt planområde på Fredrikskans, samt häckning av vissa rödlistade fåglar, se utförligare beskrivning i planprogrammet. De biologiska värdena bedöms dock vara koncentrerade till skogen på Lindö, de små öarna samt Malmfjärdens vassområden och grunda
mjukbottnar. Exempel på rödlistade växter inom Fredriksskansområdet är
Klibbveronika (VU=sårbar) på Rävspelet i slänten mot Fredriksskanskanalen.
Paddfot (NT=nära hotad) har rapporterats från norra delen av Fredriksskans.
Det är en art som ofta uppträder tillfälligt på ytor med bar jord eller gles vegetation.
Planförslag
Öster om planområdet finns ett stråk mot vattnet som kan utvecklas till en
allmän park och bli ett attraktivt rekreationsområde med sammanhängande
strandpromenad runt Malmfjärden. Bedömningen är att inga rödlistade arter
påverkas negativt av planförslaget. Planområdet har avgränsat byggrätter i söder utifrån respekt mot trädformationen Rävspelets symmetriska parkanläggning. Hänsyn har främst tagits till trädens stora kronvolymer samt rotzoner och
nya byggnaders totalhöjder har begränsats för att låta trädformationen fortsätta
upplevas som en dominant grönska i området.
Topografi
Förutsättningar
Planområdet ligger på en nivå mellan cirka +1,0 m och +2,5 m över nollplanet.
Rävspelet är beläget på cirka +2,4m. Fredriksskansgatan är belägen på cirka
+1,9m i söder till cirka +2,5 m i norr. Fotbollsplanerna i söder är belägna på
cirka +1,2 till +1,7m. Huvudporten till Fredriksskans är belägen på cirka
+1,7m vilket är lägre än gatan.
Planförslag
En höjdsättning har gjorts för området för infrastruktur och färdigställande av
allmänna anläggningar och parkstråk. I samband med framtagande av gestaltningsprogram och kommande projektering detaljstuderas höjdsättningen ytterligare för att utgöra underlag för den allmänna platsmarkens höjdsättning.
Uppfyllnad kommer krävas på flera platser, främst inom de delar där ny bebyggelse och infrastruktur föreslås samt de områden av parken som ansluter mot
Fredriksskansgatan.
För att ta upp nivåskillnaden som ansluter till planområdet och klara både uppfyllnad samt hålla ihop området gestaltningsmässigt har kommunen en strategi
för hur parken kan utvecklas med terrasser, ”gradänger”, där höjdskillnadens
terrassnivåer också kan bli sittplatser. På den övre gradängen på +2,5 meter
anläggs nya byggnader på den upphöjda kvartersmarken. Parken trappar sedan
ner till befintliga +1,5 - +1,0 m i öster och vidare ner mot vattnet. Läs mer om
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gradängernas funktion i avsnittet ”Friytor: Offentliga rum”. Dessutom beskrivs
utformningsförslag för gradänger i tillhörande gestaltningsprogram.
Stads- och landskapsbild
Förutsättningar
Stads- och landskapsbilden kring planområdet är känslig och omfattas av hårda
krav och skydd. Ett 20-tal platser med särskilt intressanta vyer har studerats, se
kartbild intill. Främst tre övergripande siktlinjer bedöms utgöra kärnan i upplevelsen av området:

-

Från Ängöleden (E på kartbild) ser man stadens siluett med Kvarnholmen och Domkyrkan som dess dominerande element. Utöver Rävspelets högväxta trädridå och Stagneliusskolan som landmärke anas
även Kalmar slott. Vyn från Ängö är en viktig del av Kalmar som riksintresse.

20(54)

Samhällsbyggnadskontoret

Planbeskrivning - antagande
2016-09-20

-

Från Erik Dahlbergs väg (P på kartbild) och söderut upplever man
Fredriksskansgatan som den under 1900-talet skapade paradgatan med
domkyrkan i fonden. Vyn ger rum åt Rävspelets grönska och karaktär.

-

Från Esplanaden (L på kartbild) via Sveaplan och Fredriksskanskanalen
ut mot Varvsholmen och Kalmarsund finns en, i Kalmars stadsbild, historisk axel bevarad sedan 1800-talet. Denna visuella kontakt är viktig
att bevara som sammanhängande vattenrum och kan med fördel förstärkas då den berättar om Kalmars historiska stadsutveckling. Läs mer
i avsnittet Kulturhistoria.

Planförslag
Stadsbildspåverkan har analyserats. Nedan beskrivs hur de tre särskilt viktiga
siktlinjerna påverkas av planförslaget:
- Vyer från Ängöleden (E) påverkas genom att ny bebyggelse framträder
tydligt som nytt inslag i stadsbilden. Befintliga fysiska element i närområdet, exempelvis Rävspelet och Stagneliusskolan, skyms delvis men får dominera i höjd. Stagneliusskolan ligger på längre avstånd från denna vy än
nya byggnader vilket innebär att skolbyggnaden från detta håll endast marginellt upplevs som högre trots att den är högre. Upplevelsen av centrala
monumentalbyggnader som domkyrkan, Ångkvarnen och Gamla vattentornet bedöms inte påverkas beroende på det betydande avståndet till bebyggelsen i planområdet.

Volymstudie. Illustrerad ny bebyggelse är bara ett exempel på fasadutformning för att åskådliggöra
våningsantal och att fasadmaterial kommer att variera.
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Vyer när man kommer in från Erik Dahlbergs väg (P) påverkas av den
nya bebyggelsen beroende på var längs Fredriksskansgatan man befinner sig. På vissa delar av gatans östra sida kan sikten mot domkyrkan
skymmas men överlag kommer Rävspelet och domkyrkans fyra huvudsakliga spiror vara synliga i fonden.

Volymstudie. Illustrerad ny bebyggelse är bara ett exempel på fasadutformning för att åskådliggöra
våningsantal och att fasadmaterial kommer att variera.
-

Vyer från Esplanaden (L). Föreslagna byggnader framträder mellan
Stagneliusskolans olika byggnadsdelar beroende på avstånd och vinkel,
dock inte på ett sätt som förtar skolbyggnationens dominans.

Volymstudie. Illustrerad ny bebyggelse är bara ett exempel på fasadutformning för att åskådliggöra
våningsantal och att fasadmaterial kommer att variera.
Malmfjärdens vattenrum är viktigt att förstärka. Siktlinjer och kontakten mellan
stränderna är värdefulla att beakta. Genom att utveckla strändernas olika karaktärer och öka den fysiska tillgängligheten för fotgängare och cyklister kan ett
upplevelserikt stråk skapas längs vattnet runt Malmfjärden. När Fredriksskansområdet blir tillgängligt för allmänheten skapas förutsättningar för att landskapet runt Malmfjärden knyts samman och befolkas av människor i anslutning
till vattnet. Bedömningen är att siktlinjerna påverkas men att den samlade upplevelsen av parkvattenrummet som offentligt vardagsrum är mycket värdefull
och positiv om greppet utvecklas fullt ut.

Bebyggelseområden
Byggnader intill planområdet
Idrottsplatsen är idrottsanläggningens äldsta del. Utmed Fredriksskansgatan
löper en kalkstensmur, uppförd 1921, som hägnar in idrottsanläggningen. Enligt Kalmar läns museums rekommendation finns det ett värde i att bevara idrottsplatsen som en öppen obebyggd yta. Södra läktaren tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde i den kulturhistoriska utredning som gjordes 2011. Norra
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läktaren har en senare tillkomst och är av enklare karaktär. Under norra läktaren finns en enklare idrottshall för friidrott inrymd.

Södra läktaren, dess södra fasad samt Norra läktaren

Idrottsplatsens A-plan och den solida kalkstensmuren i norr

Fredriksskansporten samt den lägre muren i söder

Byggnaden ”Gymnasten” är den äldsta kvarvarande byggnaden inom Fredriksskansområdet. Den uppfördes 1928 som tennishall och används sedan 1980talet av Kalmar gymnastikförening. Byggnaden tillskrivs ett högt kulturhisto-
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riskt värde i den kulturhistoriska utredningen. Inom Fredriksskansområdet
finns också två äldre kioskbyggnader i trä med ett kulturhistoriskt värde.

Byggnaden Gymnasten, exteriör och interiör

Bebyggelsen längs västra sidan av Fredriksskansgatan utgörs av mindre flerbostadshus/stadsvillor i putsade fasader med hög sockelvåning och valmade tak
(höjder på ca 12-15 m över nollplanet).
Stagneliusskolan dominerar stadsbilden som landmärke i den södra delen av
gaturummet. Huvudbyggnaden är ca 23 m hög till
nock och ca 18 m till takfot över nollplanet. Flygelbyggnaderna är ca 15 m
höga över nollplanet. Skolan ritades av Ragnar Östberg och byggdes 1932.
Den har tillsammans med
kringliggande skolgård ett
högt kulturhistoriskt värde.
Byggnader inom planområdet
Förutsättningar
Inom planområdet finns endast några få byggnader. En av de kulturhistoriskt
värdefulla kioskbyggnaderna ligger här samt några enkla barackliknande byggnader, dels en med tillfällig förskoleverksamhet, dels ett par mindre komplementbyggnader för förenings- och idrottsverksamhet. Planen omfattar även en
del av södra läktarens utbyggnader mot söder.
Söder om södra läktaren finns en byggnad kallad ”Ungdomspaviljongen”.
Byggnaden används som omklädningsrum för träningsplanerna (nyttjas framförallt av skolidrotten) samt klubblokal och förråd åt fotbollsklubbarna Kalmar
AIK och Ängö BK. Dessa verksamheter bedöms kunna inhysas i södra läktaren där lokalutnyttjandet kan effektiviseras. Byggnaden tillmäts i kulturhistorisk
utredning för Fredriksskans ett ”ringa” kulturhistoriskt värde och ingen särskild hänsyn till den anses nödvändig.
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”Ungdomspaviljongen” vid södra läktaren

Sydväst om södra läktaren finns en byggnad (f.d. klubblokal för Kalmar FF)
som tillfälligt har använts för förskoleverksamhet ”Bollen”, i väntan på nya
lokaler till förskolan Lindö, som ska vara klara år 2016. Byggnaden tillmäts ett
”ringa” kulturhistoriskt värde och ingen särskild hänsyn till den anses nödvändig enligt utförd kulturhistorisk utredning.

Byggnaden som tillfälligt inrymt förskolan, infälld i muren ses den f.d. biljettluckan

Inom området finns en liten paviljong som använts till kiosk, byggd omkring
1930-talet och ritad av dåvarande stadsarkitekt J Fred Olson. Byggnaden tillmäts ett mycket högt kulturhistoriskt bevarandevärde men möjlig att flytta
inom Fredriksskansområdet.

Kioskpaviljongen synlig på del av bild från 1936 samt som del av befintlig förskolegård
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Planförslag
En komplementbyggnad söder om Södra läktaren, en påbyggnad på Södra
läktaren samt byggnaden med förskolan kommer att rivas som konsekvens av
planens genomförande för att lämna plats åt ny byggnad, gård och entrétorg.
Kioskpaviljongen kan ligga kvar på befintlig plats men kan med fördel även
flyttas inom Fredriksskansområdet. I övrigt berörs inte arenan, dess läktare
eller byggnaden Gymnasten av planförslaget. Intill södra läktarens finns en
mindre entrégård med två träd (Rönn) vilka omtalas i den kulturhistoriska utredningen: ”Entrégårdens planteringar bör bevaras, skötas och vid behov föryngras”. Entrégården ingår som del av det nya kvarteret och har särskilt studerats i tillhörande gestaltningsprogram med tanke på de nivåskillnader som
måste tas upp inom området.

Entrégården med entré till omklädningsrum och duschar mm.

Skyddsbestämmelser
Kioskpaviljongen ges skyddsbestämmelse för att bevaras. Bestämmelsen är
kopplad till själva byggnaden och inte platsen den står på vilket innebär att den
får flyttas inom planområdet. Bestämmelsens avsikter följer då med byggnaden
till den nya placeringen.
I planen regleras också skydd av kalkstensmurar och port. Entrén i kalkstensmuren med sin karaktäristiska port ska bevaras och får ny funktion som entré
till park och bebyggelse. Porten får dock höjas för att säkerställa tillgänglighet
med exempelvis räddnings- och servicefordon men ska då utökas med lämpligt
material sett till originalkonstruktionen.
Markanvändning
Förutsättningar
I dag används Fredriksskansområdet till skolidrottsverksamhet av gymnasieskolorna och universitetet. Kommunens och grannkommunernas grundskolor
hyr huvudarenan för skolfriidrottstävlingar. Olika idrottsföreningar bedriver
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också sin verksamhet i Fredriksskansområdet: Kalmar AIK, Kalmar SK, Kalmar GF, Kalmar RK, FI Kalmarsund och Högby IF. Dessutom finns ett antal
tillfälliga hyresgäster som hyr träningstider på konstgräsplanen. Skolidrotten
sker främst dagtid och föreningsidrott som rodd och friidrott på kvällar och
helger.
Stor del av området utgörs av allmän platsmark men har under lång tid varit
otillgängligt för allmänheten då främst organiserad idrottsverksamhet och skolidrott använt de inhägnade ytorna. En grusväg anlades 2014 längs med vattnet
i parken som promenadstråk. Fram till dagsläget har området använts blygsamt
av allmänheten och då främst lokaliserat till Rävspelet och Kärringalåret. Den
nya strandpromenaden innebär att fler människor rör sig i området.
Förskolan Bollen ligger invid Fredriksskansgatan och inrymmer en avdelning
för ca 20 förskolebarn samt ca 10 nattisbarn. Verksamheten har ett tidsbegränsat bygglov till och med år 2016. Därefter kommer den verksamheten flytta till
nya avdelningar på Lindö förskola.
Planförslag

Situationsplan från arbetet med gestaltningsprogram som visar tänkbar utformning av
ny bebyggelse inom Södra Fredriksskans. Illustrationsplan är ursprungligen framtagen
av Nyréns Arkitekter och senare bearbetad av Sweco.
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Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse för cirka 200-300 nya bostäder samt ger
möjlighet för verksamheter i delar av bebyggelsen. Ett parkområde skapas i
området och kopplingar och entréer möjliggör en utveckling av parkstråket
längs vattnet som öppnas upp för allmänheten och kan ge utrymme för idrott.
Planen möjliggör markanvändning inom kvartersmark för bostäder (B) och
centrumändamål (C), samt i det norra kvarteret även skola (S) och idrott (R),
huvudsakligen med följande kombinationer.
BCRS

Kombination av bostäder, idrott, centrumändamål och skola är
aktuell i planområdets norra del. Med bostäder avses en variation
av upplåtelseformer. Med idrott avses här främst servicefunktioner
kopplade till idrott, exempelvis hälsovård, gym, café- eller restaurangverksamhet i bottenvåningen samt bostäder ovanpå. Med
skola avses främst förskola som ger möjlighet till två avdelningar i
bottenvåningen med personalutrymmen i del av en våning ovanpå
samt resterande våningsplan för bostäder.

BCP1

Kombination av bostäder och centrumändamål är möjlig. Kommunens avsikt är att blanda olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Med centrumändamål menas här verksamheter som bör
ligga centralt, är lätta att nå, utgör utbud för boende i området och
kompletterar stadsdelens utbud. I planområdet är lämpliga centrumverksamheter exempelvis mindre butiker, gym, kontor, föreningslokaler, samlingslokaler, restauranger och vandrarhem. Planen
medger att parkering kan anläggas i garage under hus och gårdar
antingen som en gemensam anläggning eller för att kunna bilda en
egen fastighet genom tredimensionell fastighetsbildning. På så sätt
möjliggörs att garaget även kan användas för allmän parkering.

Tekniska anläggningar (E) kan anläggas för transformatorstationer och pumpstation. En teknisk anläggning för dagvattenhantering kan anläggas inom vattenområde (WE).
För allmän platsmark regleras gatumark dels för huvudgata (GATA1), dels för
lokaltrafik (GATA2) och park (PARK1). Under del av park (PARK2) möjliggörs
parkering (P1).
Skol- och föreningsidrott påverkas på olika sätt av planförslaget genom att
delar av de ytor som idag används för idrottsändamål ianspråktas. Som kompensation kommer satsningar göras på andra idrottsanläggningar i staden, exempelvis Lindö. Avsikten är att det ska finnas konkreta förslag på lösningar för
de verksamheter som behöver nya lokaliseringar innan denna detaljplan kan
antas.
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Ny bebyggelsestruktur

Planens tre nya bebyggelsegrupper samt arbetsmaterial med 3D visualisering

Strukturen för nybyggnation bygger på principen att marken inom planområdet
höjs upp och med hjälp av svängda gradänger trappas ned mot strandparken
och tillsammans med den skapar en spännande parkmiljö och kontakt mellan
nya bebyggelsekvarter och Malmfjärden. Tre grupperingar med tät och relativt
hög bebyggelse sluter kvarteren mot gator och öppnar upp mot omgivande
park.
Byggrätter
Planförslag
Totalt möjliggörs byggrätter på cirka 25 000 m2 BTA i olika bebyggelsegrupper:
-

Det bildas en byggrätt norr om entrétorget och två kvarter söder om
torget. I kvarteren söder om torget kan flera byggnader uppföras, slutet
mot gator och torg men med innergårdar som öppnar upp sig mot
parkområden i söder för att skapa goda sol- och skuggförhållanden,
och en god kontakt mot Malmfjärden.

-

I södra delen av planområdet föreslås två kvarter, slutna mot gator och
öppna mot parkstråket i norr för att skapa kontakt mot fjärden. Söder
om en ny gata föreslås tre radstående byggnader med öppna gårdar i
riktning med Rävspelet i söder.

Byggnadshöjder
Eftersom marken inom planområdet kommer att modelleras om och höjas upp
är det viktigt att reglera byggnaders totalhöjd för att säkerställa att de element
som är viktiga i stadsbilden även fortsättningsvis ska dominera platsen höjdoch upplevelsemässigt. I direkt anslutning till ny bebyggelse ligger Stagneliusskolan med en totalhöjd på ca 23m på högsta delen och trädformationen Rävspelet med trädhöjder på ca 20-27m. Ny bebyggelses höjder begränsas därför
genom planbestämmelser om högsta tillåtna totalhöjd över nollplanet.
Principen är att bebyggelsen i planområdet ska vara lägre mot Kvarnholmen i
söder och mot Malmfjärden i öster, med högsta totalhöjd 13-16 m över nollplanet. Längs Fredriksskansgatan möjliggörs byggnader med högsta totalhöjd
på 16-19 m över nollplanet. Detta är högre än befintliga stadsvillor i nordväst
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men lägre än Stagneliusskolan och Rävspelet. På byggnadsvolymer utmed
Fredriksskansgatan regleras att översta våningen ska vara indragen från fasadliv. Höjderna ger möjlighet till varierande våningsantal om 3-5 våningar för den
nya bebyggelsen.
Bilderna nedan har tagits fram för volymstudie av nytt bebyggelseförslag jämfört med befintlig bebyggelse. Det är en principbild, så illustrerad ny bebyggelse är bara exempel på fasadutformning för att åskådliggöra våningsantal och
att fasadmaterial kommer att variera.

Vy från Fredriksskansgatan med siktlinje mot Domkyrkan och Stagneliusskolan

Vy från Fredriksskansbron mot Stagneliusskolan och ny bebyggelse

Vy från Ängöleden mot Fredriksskans nya bebyggelse och Stagneliusskolan i fonden
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Principsektion genom den mittersta gruppen av byggnader, sett från norr

Principsektion genom den södra gruppen av byggnader, från väster
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Principsektion Fredriksskansgatan. Till vänster befintliga stadsvillor med höjd 12-15 m möter till
höger ny bebyggelse med högsta totalhöjd 16 m.

Principsektion Fredriksskansgatan. Till vänster Stagneliusskolan med högsta nockhöjd 23 m och
takfotshöjd 18 m, möter till höger ny bebyggelse med högsta totalhöjd 19 m. Höjder över nollplan.
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Gestaltning
Planförslag
Avseende nybyggnation finns bestämmelser om bebyggelsekaraktär och utformning i syfte att eftersträva viss karaktär och kvalitetsnivå. Mer detaljerade
krav på utformning beskrivs i ett gestaltningsprogram som tas fram parallellt
med planarbetet och som utgör underlag för kommande markanvisningsprocess och projektering.
Gestaltningsbestämmelser f1-f4
För bebyggelse längs Fredriksskansgatan regleras fasadmaterial och indragen
vindsvåning med syfte att byggnaderna utgör en del av paradgatan. Utformning
ska ansluta till stenstadskaraktär, med en slät fasad utan större utstickande element samt bestämmelse om att balkonger på fasad mot huvudgata ska vara helt
indragna. Fasadmaterial ska vara av sten eller puts. Indragen översta våning
syftar till att sänka skalan närmast Fredriksskansgatan med hänsyn till upplevelsen av domkyrkan i fonden och kontakten mot Rävspelets träd samt för att
svara upp mot Stagneliusskolans byggnadshöjder. Några av byggnaderna mot
Fredriksskansgatan ska ha entré mot gatan. Bottenvåningar ska ha en inre
rumshöjd på 2,90 meter för att möjliggöra verksamheter mot huvudgatan och i
anslutning mot entrétorget.
Upplevelsen av bebyggelsen från parken är en annan central gestaltningsfråga.
Byggnadernas gavlar ska i enlighet med planbestämmelse utformas så att de
upplevs smäckra mot parken vilket kan gestaltas på olika sätt och därför hålls
flexibelt inom byggrätterna för att ge kreativt spelrum i kommande arkitektoniskt gestaltningsarbete. Det kan exempelvis ske genom volymerna delas upp
så att gavlar mot parken inte har hela byggrättens bredd i en och samma volym.
Gårdar som gränsar mot parken får endast vara avgränsade med häckar för att
upplevelsen av park och bostadsgårdar ska smälta samman.

Kommersiell och offentlig service
Förutsättningar
Det finns inte någon kommersiell service i området. Offentlig service i området utgörs av förskolan Bollen med en avdelning för dygnetrunt omsorg för ca
20 förskolebarn samt ca 10 nattisbarn). Verksamheten har ett tidsbegränsat
bygglov till och med år 2016 och kommer att flytta till ny förskola med 6 avdelningar på Lindö. Ytterligare förskoleavdelningar som försörjer innerstadens
behov behöver tillföras kring år 2017-2019.
Planförslag
Planförslaget ger möjlighet för kommersiell service genom bestämmelse om
centrumändamål samt förhöjda bottenvåningar i vissa byggrätter. För tolkning
av begreppet centrum, se avsnittet ”Bebyggelseområden” under rubriken
”Markanvändning”. Läge för framtida förskola är mest lämpad i planområdets
norra kvarter, där det kan inrymmas två avdelningar för ca 30-40 barn i en bottenvåning med tillgång till en skyddad innergård. Gården kan bli cirka 9501000 kvm stor, vilket är en dubblering jämfört med befintlig dagisgård i området. I övrigt hänvisas till omgivande park som kompletterande utemiljö för
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barnen. Goda angöringsmöjligheter finns för föräldrar som ska hämta och
lämna barn via det entrétorg som ligger intill.

Vattenområden
Förutsättningar
Planområdet ligger invid Malmfjärden, en av stadens största fjärdar, som omgärdas av Kvarnholmen, Malmen, Lindö och Ängö. I utredningar och undersökningar inom planområdet har grundvatten påträffats på nivåer mellan +0,10,2 m.
Planförslag
Det sammanhängande vattnet i Kalmars stadskärna ska enligt översiktlig planering ses som en viktig utvecklingsbar resurs och vattnets allmänna genomströmning i Malmfjärden bör därför förbättras i alla projekt genom att öppna
exempelvis vägbankar, trånga sund och broar. Öster om planområdet finns
möjlighet att utveckla ett parkstråk mot vattnet.
Planbestämmelse har införts om att permanenta bryggor får anläggas inom del
av vattenområdet där delar av den föreslagna tekniska dagvattendammen tillåts
överbyggas. Det kan komma att krävas flytande våtmarker som kväverening
och dessa får inte byggas över. Se mer om dagvattenanläggningen i avsnittet
”Teknisk försörjning” under rubriken ”Dagvatten”.
Bedömningen är att planförslagets tillåtna bryggkonstruktion medför en minimal påverkan på genomströmningen genom att anläggningen läggs längs med
strandlinjen och på en begränsad yta. Vattenkvaliteten kan förbättras som konsekvens av planförslaget.

Friytor
Offentliga rum
Förutsättningar
Fredriksskans utgörs i dagsläget av stora ytor allmän platsmark men har under
många år varit otillgängligt för allmänheten då främst organiserad idrottsverksamhet och skolidrott använt de inhägnade ytorna. Södra delen av området,
kring Rävspelet och Fredriksskanskanalen, har en allmän tillgänglighet som är
enklare att uppfatta och används också mer av allmänheten även om området
storleksmässigt är begränsat. En slingrande grusväg anlades under år 2014
längs med vattnet i parken som promenadstråk men går också att cykla på.
Planförslag
Planförslaget skapar möjlighet till kopplingar mellan Fredriksskansgatan och
befintliga bebyggelsemiljöer mot parken i strandzonen öster om planområdet.
Det är en extra kvalitet om parkområdet och de anslutande bostadsgårdarna
kan upplevas som en sammanhängande grön yta och avgränsningar i form av
staket eller häckar regleras därför mellan kvarters- och parkmark. Detta studeras i detalj i arbete med gestaltningsprogram.
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Parkstråket, som endast delvis omfattas av planen, utgör en del av ett sammanhängande övergripande rekreationsstråk som bildas, ”Malmfjärdspromenaden”.
De olika strandkaraktärerna runt fjärden behöver förstärkas i varje enskilt projekt som berör dessa områden för att skapa en värdefull helhet.

”Malmfjärdspromenaden” utgörs av flera stränder med olika karaktärer, genom Fredriksskansområdet bildas en parkpromenad

Referensbilder från Stockholm som visar Norr Mälarstrand där strandpromenaden har
en naturkaraktär, samt bild från Tantolunden där mindre träbryggor finns anlagda

Gradänger
Gradänger utanför planområdets östra gräns tar hand om den terrassering som
höjdsättningen för ny bostadsbebyggelse kräver. Dessa gradänger ska fungera
både som informella sittytor och rörelsezon som kopplar samman parkens
olika delar. Den övre gradängen avskiljer parkmark från kvartersmark. Längs
med den övre gradängen föreslås en 3 meter bred gångyta med genomsläppligt
material vilken med fördel belyses.
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Referensbilder som visar olika exempel på gradänger i parkmiljö

Principsektion genom området som visar gradänger och övergångar mellan bebyggelse
och park.

Ljussättning
Belysning utöver standardljussättning av offentliga gator och torg kan behövas
längs gradängerna och eventuellt för vissa funktioner i parken, exempelvis offentlig konst med aktivitetsfunktioner, se vidare i detaljplanens tillhörande gestaltningsprogram.
Idrott, rekreation och aktivitetsutbud
Förutsättningar
Idag används området för idrottsändamål, läs mer i avsnittet ”Bebyggelseområden” under rubriken ”Markanvändning”. Olika idrottsföreningar och skolor
har använt ytorna mer eller mindre frekvent. Kringliggande skolor (Stagneliusskolan, Lars Kagg och Jenny Nyström men även andra skolor) använder grönytorna för undervisning i idrott och hälsorelaterade ämnen samt evenemang likt
friluftsdagar och tävlingar.
Arenan har vid enstaka tillfällen använts för större evenemang och konserter.
Området kring Rävspelet, erbjuder goda möjligheter för spontan lek och rekreation även om det är begränsat i storlek. Dock har dominansen av inhägnader
och ordnade idrottsaktiviteter inneburit att Fredriksskansområdet i sin helhet
inte kan sägas ha varit ett rekreationsområde för allmänheten.
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Planförslag
Idrott
Planförslaget ianspråktar stora delar av de fotbollsplaner som idag nyttjas för
idrottsändamål, läs mer i avsnittet ”Bebyggelseområden” under rubriken ”Markanvändningar”. Idrottsverksamhet kommer att kunna fortsätta använda Aplan och ytorna kring den samt en mindre idrottsplan inom parken i östra delen av Fredriksskans men i övrigt hänvisas till nya funktioner på Lindö och
andra satsningar som genomförs i staden. Parkmiljön inom Fredriksskans och
aktivitetsutbud där kan också användas för skolidrott. A-plan och ny gräsyta i
parken kan under perioder i huvudsak komma att behövas för skolidrott.
Aktivitetsutbud
Parkområdet öster om planområdet ska vara en park för alla åldrar och inrymma olika aktiviteter med betoning på rörelse och idrott. Genom den nya
kopplingen runt Malmfjärden skapas möjlighet för ett sammanhängande promenad- och joggingstråk. Större öppna gräspartier ska inbjuda till picknick och
social samvaro, medan andra delar bör ha ett mer programmerat innehåll för
exempelvis idrottsplan, spel, lek och offentlig konst med integrerade aktivitetsfunktioner. Idrottsplaner utom planområdet bedöms inte lämpad för bollspel
av hårdare karaktär, typ fotboll eller brännboll med tanke på de närliggande
bostäderna.
Evenemang och konserter
Fredriksskans ska även fortsättningsvis fungera för konserter och evenemang.
Arenan behöver kunna inhägnas vid evenemang. Inlastning av scenutrustning
och annat sker genom porten mot Jutegatan. Större idrottsevenemang (exempelvis växlingsplats för Ironman eller SM i friidrott) kan bli aktuella på lång
sikt, huvudsakligen på A-plan.

Gator och trafik
Gatunät och motortrafik
Förutsättningar
Fredriksskansgatan och Fredriksskansbron
Fredriksskansgatan och Fredriksskansbron är en förlängning av Erik Dahlbergs
väg och därmed del av dess funktion som infart. Flödet av motortrafik på gatan uppmättes 2014 till 5350 VDT varav ca 4 % är tung trafik. Gatan är relativt
bred och har skyltad hastighet 50 km/h. I anslutning till en huvudgata ställs
stora krav på ny bebyggelses karaktär, park- och vattenkontakt samt in- och
utfarter. Fredriksskansbron är viktig för tillgänglighet till och från Kvarnholmen. Bron är inte dimensionerad för tyngre trafik (endast fordon med högst
8 tons axeltryck respektive 12 tons boggietryck tillåts på bron, så kallad bärighetsklass 3). Ett genomförandeprojekt om att förstärka bron pågår parallellt
med planarbetet. Hastighetsbegränsningen är för närvarande 50 km/h, men
enligt ny hastighetsplan ska det ändras till 40 km/h.
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Strandgatan
Strandgatan är en strategiskt viktig koppling mellan Sveaplan och Fredriksskansgatan. Från gatan angörs bostäder och Stagneliusskolan. Gatan är ca 6 m
bred och parkering är delvis tillåten på båda sidor. Trafiken är dubbelriktad och
det finns trottoarer på båda sidor. Det upplevs trångt att mötas på gatan och
kan därför behöva ses över avseende dubbelsidig gatuparkering. Hastighetsbegränsningen är för närvarande 50 km/h, men enligt ny hastighetsplan ska det
ändras till 30 km/h.
Planförslag
Gestaltning av offentliga rum och gator beskrivs fördjupat i tillhörande Gestaltningsprogram för Fredriksskansområdet.
Paradgatan Fredriksskansgatan
Fredriksskansgatan är en huvudgata som hanterar trafik mellan olika områden i
staden och omfattar alla trafikslag. Planområdet omfattar endast del av Fredriksskansgatans östra kant vilken regleras med bestämmelse huvudgata
(GATA1), i vilken gång- och cykelväg, trädplantering och gatuparkering ska
kunna inrymmas.
Fredriksskansgatans karaktär av paradgata kan utvecklas. En paradgata ska
präglas av tydlighet, ordning och stramhet. För Fredriksskansgatan som helhet
finns möjlighet för en förändrad disposition av ytorna om så önskas i framtiden. I en principsektion, där körbanan anges till 6,0 m, ges möjlighet att på sikt
ge plats till bilparkering på vissa delar längs gatan, mellan körbana och trädplanteringar och med gång- och cykelvägar förlagda utanför dessa. Planförslaget föranleder inte att hela Fredriksskansgatan behöver byggas om, men detaljplanen redovisar principsektion för hur detta skulle kunna göras, se exempel
nedan.

Lämplig framtida principsektion för Fredriksskansgatan som visar att det finns utrymme för parkering, trädallé och god plats för gång- och cykeltrafik om man på sikt
vill smalna av körytan för att ge plats åt gatuparkering
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Entrétorg
Ett torg anläggs i området kring porten till Fredriksskansområdet. Platsen utgör huvudentré till Fredriksskansområdet, bostadskvarteren och parken. Torget bör ha en strikt utformning i markbeläggning som relaterar till Fredriksskansgatans strama prägel och skapar kontrast till parkens mjukare former.
Även korsningen där Fredriksskansgatan möter Strandgatan ingår i viss mån i
entrétorget. Med fokus på markbeläggning och inramning på Fredriksskansgatan kan man förbättra kopplingen mellan Strandgatan och Fredriksskans och
tydliggöra den som passage mot Sveaplan samt medföra sänkt hastighet för
motortrafik. Se vidare i tillhörande Gestaltningsprogram.
Mindre gaturum
Gator inom bebyggelseområdet avser lokaltrafik inom områdena, som har sitt
mål vid gatan och omfattar alla trafikslag. De ska utformas utifrån de gåendes
perspektiv, som mindre gator med körbana på ca 5,5 m och angöring till kvarterens gårdar samt underjordiska garage. Fordon får endast parkeras på särskilt
anordnade parkeringsplatser. På slutet av gatorna finns TORG med vändradie
9,0 m.

Gång- och cykeltrafik
Förutsättningar
På den östra sidan av Fredriksskansgatan finns huvudcykelstråk av stor strategisk betydelse. På vissa delar av Fredriksskansgatan finns separata gång- respektive cykelvägar. Fredriksskansbron söder om planområdet är bristfällig ur
trafiksäkerhetssynpunkt med trånga utrymmen och otydliga regler för de
oskyddade trafikanterna. Genomförandeprojekt om att förstärka bron pågår
parallellt med planarbetet och syftar även till att förbättra situationen för gångoch cykeltrafik. På Norra Kanalgatan finns promenadmöjligheter längs Fredriksskanskanalen.
Planförslag
Planområdet omfattar endast del av Fredriksskansgatans östra kant vilken regleras med bestämmelse huvudgata (GATA1), i vilken gång- och cykelväg,
trädplantering och gatuparkering ska kunna inrymmas. Gång- och cykeltrafikanter kan nå Fredriksskans parkområde via strandpromenaden och nya kopplingar genom park, gator eller torg.
Den framtagna principsektionen för Fredriksskansgatan, se föregående sida,
innebär att nya samlade gång- respektive cykelvägar (gc-vägar) på sikt kan
skapas på båda sidor av Fredriksskansgatans allé. Gång- och cykelvägarna får
en bredd på 5,0 m varav cykelfältet ska ha bredden 3,0 m. Gångbanan ska ligga
närmast kvarteren.

Kollektivtrafik
Förutsättningar
År 2014 gjordes stomnätet för kollektivtrafik om och närmaste busstrafik och
hållplatser finns längs Södra Kanalgatan på Kvarnholmen i söder (båda rikt-
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ningarna). Centralstationen med spårbunden trafik ligger cirka 500 meter från
planområdet.
Planförslag
Bedömningen är att planområdet har en tillräckligt bra kontakt till utbud av
kollektivtrafik sett till det centrala läget. Det finns inte något särskilt behov av
linje för busstrafik genom planområdet inom överskådlig tid. Om behov uppstår av hållplatsläge i framtiden finns det möjlighet att anordna det utmed
Fredriksskansgatan i samband med omgestaltning av gatan.

Parkering
Förutsättningar
Parkeringar för befintliga verksamheter inom Fredriksskansområdet finns i
anslutning till dessa. En samlad parkering för bil finns i anslutning till byggnader i norra delen av Fredriksskans. Parkering för cykel har lösts på varierande
sätt. Vid större evenemang har parkering för bil historiskt sett lösts genom att
ta andra områden i anspråk, exempelvis Stagneliusskolans skolgård. En tillfällig
samlad parkeringsplats uppfördes intill Rävspelet under år 2014 i väntan på
långsiktig parkeringslösning.
Planförslag
Parkering på kvartersmark
Bilparkering för boende i planområdet föreslås i en samlad parkeringslösning
under mark, för att utnyttja marken på bästa sätt i detta attraktiva läge. Garage
möjliggörs under både kvartersmark och del av parkmark och ska täcka pefterfrågan för boende och personal till föreslagna verksamheter i de bebyggda
kvarteren. Planförslaget ger möjlighet till ett stort sammanhängande garage,
totalt cirka 11 000 m2 garage (ca 400 p-platser).
Några utpekade markytor för parkering regleras inte i planförslaget men på
torgen finns viss möjlighet till korttidsparkering för last- och lossning eller för
handikapparkering. Besöksparkering hänvisas antingen till de gatuparkeringar
som kan skapas på allmän plats längs Fredriksskansgatan eller till de parkeringsgarage som uppförs under mark inom planområdet.
Allmän parkering
Allmänna bilparkeringsplatser kan skapas längs delar av Fredriksskansgatan.
Planen ger möjlighet att även skapa allmänna parkeringsplatser i områdets underjordiska garage (P1) genom tredimensionell fastighetsbildning alternativt
gemensamhetsanläggning. Angöring till parkeringsgarage får inte ske direkt
ifrån Fredriksskansgatan utan ska anordnas från entrétorget i norr och den
södra gatan.
Parkeringsnorm
Utifrån kommunens Riktlinjer för parkering bedöms följande generella parkeringsefterfrågan:

40(54)

Samhällsbyggnadskontoret

-

-

Planbeskrivning - antagande
2016-09-20

Bilar: 8 p/1000 m2 BTA +1 besöks-p/1000 m2 BTA.
Ca 25 000 kvm BTA genererar en efterfrågan på ca 200 p-platser för
boende och ytterligare 25 p-platser för besökare.
Cyklar: 24 cykel-p/1000 m2 BTA+12 cykelbesöks-p/1000 m2 BTA
Ca 25 000m2 BTA genererar då en parkeringsefterfrågan på ca 600 cykel-p samt ytterligare 300 cykel-p för besökare.
För en förskola med 2 avdelningar bedöms efterfrågan på 3 korttids pplatser för hämta/lämna barn samt 2 handikapplatser. Dessa platser
kan skapas inom planområdets entrétorg.

Enligt Riktlinjer för parkering för Kalmar kommun ges möjlighet för fastighetsägarna att sänka parkeringstalet genom olika åtgärder (bilpool, beteendepåverkasåtgärder etc.) som kan leda till minskad parkeringsefterfrågan för bil.
Bedömningen är att detaljplanen medger goda möjligheter att lösa parkeringsefterfrågan för föreslagen användning i planområdet såväl som ett antal allmänt
tillgängliga p-platser.

Varutransporter
Förutsättningar
Varutransporter har nyttjat portar och entréer för att nå området.
Planförslag
Planförslaget möjliggör centrumverksamheter och utbud av service. Varutransporter till dessa kan ske via gator och vändmöjligheter på torg. Detaljer regleras
med lokala trafikföreskrifter.

Räddningsväg
Förutsättningar
Med räddningsväg avses en möjlig framkomlighet för räddningsfordon med
viss säkerställd standard för utryckning. De verksamheter som finns på Fredriksskans nås idag från Fredriksskansgatan. Befintlig Fredriksskansport söder
om A-plan har en uppmätt frihöjd av 4,48 meter.
Planförslag
Räddningsväg för bebyggelse inom planområdet kan ske på gator från Fredriksskansgatan. Tillgänglighet för räddningsfordon ska säkerställas inom kvarter
och på dess innergårdar i samband med bygglov. I planen regleras marknivåer
mellan kvartersmark och allmän plats för att säkerställa räddningstjänstens
framkomlighet.
Räddningsfordon ska kunna passera Fredriksskansporten. Den befintliga frihöjden på porten måste höjas eftersom marken invid porten ska höjas. För
justering av porten gäller vissa gestaltningskrav som regleras med planbestämmelse. Parken kan nås via gator och torg vid eventuella olyckor eller tillbud där.
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Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Förutsättningar
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Planförslag
Vattenförsörjning till bebyggelse inom planområdet löses genom befintliga
vattenledningar i Fredriksskansgatan/Strandgatan.
Pumpstation
För genomförande av föreslagen ny bebyggelse krävs en ny pumpstation för
spillvatten. Bestämmelsen E reglerar anläggningen som ska placeras i parkområdet i södra delen av planområdet tillsammans med ny transformatorstation.
Tryckledning från ny pumpstation från Rävspelet kommer att anslutas till befintligt självfallssystem vid S:ta Gertruds gata. Tryckledningen samförläggs med
övriga VA-ledningar på östra sidan om Fredriksskansgatan. Vid Fredriksskansporten går tryckledningen över till västra sidan. Arbetet med detta bör samordnas med gatans ombyggnad. Pumpstationens storlek är cirka 4x5 m och köroch uppställningsytor behövs vid stationen för bland annat underhållsarbete
med spolbil. Riktvärde för skyddsavstånd för pumpstation är 50 m vilket dock
inte är möjligt att uppnå i täta stadsmiljöer. Läget invid Rävspelet och Fredriksskansgatan ställer extra ambitionskrav på gestaltning av stationen. Se mer detaljer i tillhörande Gestaltningsprogram.

Dagvatten
Förutsättningar
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. I området finns en befintlig dagvattenledning med utlopp i Malmfjärden, mellan Aplan och konstgräsplanen. Ledningen avvattnar Fredriksskansgatan och ett par
kvarter västerut, totalt ca 1,9 hektar ansluten yta. Norr om planområdet, vid
Jutegatan, finns ett utlopp som samlar vatten från kvarteren i nordväst. Områden i sydväst avleds till Fredriksskanskanalen. För mer information hänvisas till
upprättad Dagvattenutredning. Kommunens dagvattenpolicy föreskriver miljövänliga materialval, lokal fördröjning och rening i första hand samt eftersträvar öppen dagvattenhantering.
Planförslag
Dagvatten från bebyggelsekvarteren i planområdet såväl som gator och torg
leds via nyanlagda ledningar till en ny huvudledning med sträckning från det
centrala torgets entré till befintligt utlopp i Malmfjärden. Den nuvarande dagvattenledningen som leder till utloppet kommer att pluggas eftersom den inte
kan utnyttjas på grund av planerat underjordiskt garage. Vid utloppet i Malmfjärden anläggs istället en dammkonstruktion för dagvattenanläggning (WE) i
vattnet. Konstruktionen består av en tät bassäng med en avskiljande gummiduk
under vatten och en flytanordning ovan vatten.
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Referensexempel från sjön Trekanten i Stockholm visar dagvattenhantering i vattnet
från Järven Ecotech skärmbassäng. Bild hämtad från dagvattenutredning, Kalmar
Vatten AB.

Flytanordningen kommer att döljas med en smal brygga som också kan få ett
litet bryggtorg på bryggkonstruktion. Bryggan blir en del av parkstråket och
ökar tillgängligheten till vattnet. Den anslutna ytan från nytillkommande bebyggelse inom planområdet bedöms vara totalt cirka 1 hektar. Bestämmelseområdet i planen utformas så att man kan hantera både det befintliga och tillkommande flödet från totalt 3,9 hektar ansluten yta samt eventuell ökad belastning från kommande framtida förtätningsprojekt som i dagsläget inte är
kända. Bestämmelseområdets yta är cirka 1000 m2, åtgärder kan krävas för att
skapa tillräckligt medeldjup.
Dagvattennätet är dimensionerat för att klara större nederbördsmängder.
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Dagvattenutsläppen påverkar Malmfjärden med näringsämnen och andra föroreningar som till exempel tungmetaller. God reningseffekt kan dock skapas i
dammkonstruktionen. Vid byggnation och iordningställande av parken saneras
dessutom en del massor i området vilket bedöms minska urlakningen till
Malmfjärden. Bedömningen är därför att planförslaget innebär en kraftig förbättring av dagvattenhanteringen i området och att vattenkvaliteten i recipienten på sikt kan förbättras. Mer information finns i tillhörande dagvattenutredning.

Värmesystem
Förutsättningar
Fjärrvärmenätet är utbyggt kring planområdet, närmaste ledning finns i
Lindölundsgatan. Ansvarig för fjärrvärmenätet är Kalmar Energi Värme AB.
Planförslag
Fjärrvärmeledningar dras från Lindölundsgatan i norr via Jutegatan längs Fredriksskansgatan fram till Strandgatan. Därifrån är det möjligt att försörja hela
södra Fredriksskans med fjärrvärme.

El- och tele
Förutsättningar
Planområdet är anslutet till elnätet och befintlig transformatorstation för området ligger invid muren söder om Fredriksskansporten. Ansvarig för elnätet är
Kalmar Energi Elnät AB.
Elektronisk kommunikation utgörs genom fasta eller trådlösa lösningar. Vid
planens framtagande fanns det inte tillgång till fiberoptiska kablar i planområdet men möjligheten till anslutning finns och bygger på antalet intresseanmälningar från boende i området. Kvaliteten på trådlösa lösningar avgörs av avståndet till (och storleken på) närmaste basstationen för mobiltelefoni (innehåller exempelvis mobilsändare och mobilmast). Basstation finns i stadens närhet
och täckningen i planområdet har bedömts som mycket god. Nät för fast telefoni finns intill planområdet med Skanova Access som nätägare.
Planförslag
Befintlig transformatorstation innanför muren ersätts med en ny norr om
planområdet, som föreslås placeras vid muren intill porten väster om arenan.
Stationens storlek är cirka 20 m2. Ytor upp till 5 meter runt stationen behövs
för skötsel och för att uppfylla säkerhetskrav. Stationen ska vara tillgänglig för
lastbil för service. Frågan studeras i detalj i gestaltningsprogram. Ytterligare en
transformatorstation behöver placeras i planområdets södra del och lokaliseras
intill planerad pumpstation. Med fördel etableras de i en gemensam byggnad,
alternativt bredvid varandra med gemensamt ”fasadskal” i parken.
Planerade hushåll inom planområdet bedöms ha goda förutsättningar för
elektronisk kommunikation med trådlösa lösningar, på sikt även fasta om intresset är tillräckligt stort. Planförslaget innehåller ytor med allmän platsmark
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som i framtiden kan användas för fasta lösningar, exempelvis att gräva ner fiberoptiska kablar. Kanalisation för fiber ska då samläggas med VA-ledningar i
samma ledningsgrav. Nät för fast telefoni kommer att byggas ut i området och
nya bostäder kan anslutas till nätet via förbindelsepunkter i fastighetsgräns.

Avfallshantering
Förutsättningar
Befintliga verksamheter på Fredriksskansområdet har blandade former för
hämtning av främst hushållsavfall men även en samlande container för diverse
material exempelvis metall, plast mm. Närmaste återvinningsstation ligger vid
Kämnärsgatan, 600-700 m nordväst om planområdet. Kalmars återvinningscentral ligger i Tegelviken.
Planförslag
Detaljplanen ger möjlighet att skapa öppna ”miljöplatser” inom kvartersmark i
lägen som är tillgängliga för sopbil. En lösning som avses genomföras är nedgrävda sopcontainers vilket minimerar behovet av backning och liknande vid
tömning av kärl på dessa platser. Miljöplatsernas kärl för hushållsavfall och
brännbart kan då tömmas av ett kranfordon från intilliggande gata. Fyra miljöplatser bedöms lämpligt för att serva kvarteren, anlagda inom kvarteren i anslutning till gatorna inom området. Detaljerad placering på kvartersmark får
studeras i genomförandeskedet och samordnas med övrig byggnation och infrastruktur. Utformningsfrågor redovisas i gestaltningsprogrammet.

Referensexempel för avfallshantering med nedgrävda kärl i Älvsjö och Järvastaden,
bild: PWS

Störningar och risker
Störningar, risker samt konsekvenser av planförslaget beskrivs i miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tillhör planhandlingarna. Nedan beskrivs de
störningsrisker som föranlett särskild planbestämmelse.

Förorenad mark
Undersökningar har visat att marken inom planområdet är förorenad. Att bo i
sådana miljöer kan på sikt leda till ohälsa, därför behövs olika slags saneringsåtgärder, läs mer i avsnittet ”Natur- och kulturmiljö” under rubriken
”Markföroreningar”. I planen anges bestämmelse om att lov endast får ges
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under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts
genom att markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd
har vidtagits på tomten.

Ljud - trafik
Ljudnivåer från trafik regleras from 2015 i förordningen (2015:216) om trafikbuller (gäller ej denna detaljplan men de lovprövningar som kommer göras
utifrån den). I förordningen anges att 55 dBA inte bör överskridas vid en bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA ekvivalent ljudnivå/70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Sedan år 2006 har trafiken på Fredriksskansgatan minskat från drygt 7000 till
knappt 6000 fordon per dygn. Planerade bostäder, eventuellt allmänt garage
och generell trafikökning kommer att leda till en viss trafikökning i området.
Bullerutredning har genomförts och bedömning av bullernivåer utgår från skyltad hastighet 40 km/h för nuläget och 20 år framåt på Fredriksskansgatan.
Utredningen pekar på att de ekvivalenta ljudnivåerna kommer att överskridas
för de bostadshus som planeras mot Fredriksskansgatan. Möjlighet finns att
med genomgående lägenheter skapa en tyst eller i vissa fall en ljuddämpad sida
för minst hälften av bostadsrummen i varje bostad, samt att anordna uteplats
på innegården. Möjliga lägenhetslösningar där alla lägenheter har en tyst sida
redovisas teoretiskt på illustrationskartan som tillhör planen. Detaljplanen går
att hantera som ett avstegsfall från bullerriktvärdena eftersom det är centralt
placerat och kommer att ha stadskaraktär (i enlighet med Boverkets allmänna
råd 2008:1, Buller i planeringen). Enligt den nya förordningens avstegsprinciper vid överskridande av riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå, ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl.
22.00 och 06.00 vid fasaden. I vissa fall kan det vara svårare att uppfylla kraven
vid hörnlägenheterna utan ytterligare tekniska lösningar. Detta ska bevakas i
samband med bygglov.
I planförslaget finns planbestämmelse som reglerar att gällande riktvärden för
trafikbuller ska klaras och om de överskrids ska minst hälften av bostadsrummen i varje bostad vara riktade mot en tyst eller ljuddämpad sida, samt att uteplats ska kunna ordnas på innergård.
Eftersom den höga kalkstensmuren ska vara kvar kommer planerad förskolegård tillsammans med ny byggnad att ha högst 45 dBA ljudnivå, enligt vad som
framkommit i Soundcons bullerutredning, daterad 2014-08-22.

Översvämningsrisker
Planområdet är till delar lågt beläget och nära Malmfjärden och Kalmarsund
vilket innebär att hänsyn måste tas till framtida risker för översvämning. Därför planeras ny bebyggelse på ett upphöjt område där nivåskillnaden mot öster
tas upp med gradänger. Planbestämmelser reglerar vissa marknivåer och att
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byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till +2,8 meter över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion. Där det är möjligt ska
också ytor för infrastruktur säkerställas upp till den nivån och ledningar mm
förberedas för framtida översvämningsrisk. Det ska tas fram planberedskap för
framtida översvämningsåtgärder, vilket kommer utgöra en del i kommunens
klimatanpassningsplan.

Magnetfält
Det finns högspänningskablar i marken utmed muren vid Fredriksskansgatan.
Dessa kommer att flyttas längre ut mot vägen på grund av att Kalmar Vatten
ska lägga ner ledningar på denna plats. Högspänningskablarna kommer således
hamna längre ifrån planerad bebyggelse än vid nuvarande placering. En beräkning eller mätning av magnetfälten bör göras senast i samband med projekteringen, för att säkerställa att avståndet mellan kablarna och ny bebyggelse blir
tillräckligt för att inte människors hälsa ska påverkas.

Genomförandefrågor
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet
med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.
Beskrivning av genomförandet
Parallellt med att detaljplanen tas fram kommer kommunen att bjuda in byggherrar/exploatörer till en markanvisningstävling för anvisning av marken. När
byggherrarna/exploatörerna beviljats bygglov avser kommunen att påbörja
sanering av området och bygge av gator och ledningar som behövs innan respektive byggherre/exploatör tillträder området.
Parallellt med att detaljplanen tas fram kommer kommunen att bjuda in exploatörer till en markanvisningstävling. I inbjudan till tävlingen kommer bedömningskriterier för tävlingen vara uppsatta. Avsikten är att fördela marken till
upp till fem olika exploatörer. Tävlingen är avslutad då markanvisningsavtal
med respektive exploatör är tecknat. I markanvisningsavtalet regleras de villkor
som gäller för att ett köp av marken ska kunna genomföras.
Arbetet med miljöundersökningar ska också fortsätta genom att ta fram projekteringsunderlag inför förfrågningsunderlag för entreprenad (sanering). Till projektering hör även bl. a masshanteringsplan, plan för genomförande av efter-
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behandlingen och utvidgad provtagning. I och med att föroreningar har konstaterats inom det aktuella området för detaljplanen innebär det att kapitel 10 i
miljöbalken är tillämplig. Att marken blir sanerad säkerställs därför genom de
krav som ställs i miljöbalken på hantering av förorenade områden.
Efter det att köpekontrakt tecknats och respektive exploatör beviljats bygglov
avser kommunen att genomföra sanering av området samt utbyggnad av ledningar och gator. Vid tillträdet till marken ska gatorna vara utbyggda i ett körbart skick.
Kommunen avser att låta allmänheten ha tillträde till parken i söder under tiden som sanerings- och byggarbeten pågår. Färdigställandet av lokalgator samt
parkens västra del, i anslutning till kvartersmarken, och parken öster om planområdet kommer att genomföras i samband med att kvartersmarken färdigställs.
Förskoleverksamheten ”Bollen” som tillfälligt inryms i den nordvästra delen av
planområdet flyttar till nybyggda lokaler vid Lindöskolan när dessa färdigställs i
slutet av år 2016. Kommunen avser att riva den befintliga byggnaden. För att
skapa utrymme för nytt torg och bebyggelse kommer påbyggnadsdel på södra
läktaren och byggnad kallad ”ungdomspaviljongen” att rivas. Även byggnader
för transformator- och fjärrvärmestation rivs.
Regler och tillstånd
Strandskyddet föreslås att upphävas inom hela planområdet.
Planområdet ligger inom fornlämningsområdet RAÄ 93:1. Innan grävning
inom området kan ske krävs tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning
enligt 2 kap Kulturminneslagen av länsstyrelsen.
Trädallén längs Fredriksskansgatan omfattas av biotopsskydd. I det fall en åtgärd som kan skada allén ska göras krävs dispens av länsstyrelsen.
För genomförande av dagvattenanläggning med brygga krävs anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. Dessutom krävs en anmälan enligt förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till tillsynsmyndigheten.
Kalmar Vatten AB ansvarar för anmälan.
Vid genomförande av sanering/avhjälpandeåtgärder av ett förorenat område
krävs att en anmälan enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd lämnas in till tillsynsmyndigheten.
Avtal eller andra överenskommelser
Markanvisningsavtal
Kommunen avser att bjuda in byggherrar/exploatörer till markanvisningstävling efter granskningsskedet. Kvartersmarken kommer att delas in i sex områden som kommunen avser att anvisa till olika byggherrar/exploatörer. I sam-
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band med att marken anvisas ska kommunen teckna markanvisningsavtal med
varje byggherre/exploatör.
I samband med antagandet av detaljplanen kommer markanvisningsavtalen
ersättas av marköverlåtelseavtal med varje byggherre/exploatör. Detaljplanekostnader och utbyggnad av allmän plats bekostas av Kalmar kommun och
ingår i det markpris som byggherren/exploatören ska erlägga i samband med
marköverlåtelseavtal. Utbyggnaden av kvartersmark regleras i separata avtal
som tecknas med varje byggherre/exploatör. Anslutningsavgifter enligt gällande taxa betalas av respektive byggherre/exploatör.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
All mark inom planområdet ägs av kommunen.
Fastighetsbildning
Fastighet befintlig/ny
Malmen 2:3

Malmen 2:3 forts…
Ny/nya fastigheter område 2 (norra området)

Malmen 2:3 forts…
Ny/nya fastigheter område 3 (mellersta området)

Malmen 2:3 forts…
Ny/nya fastigheter område 5, 6 (södra området)

Malmen 2:3 forts…
Ev ny 3D-fastighet för
garage område 4

Malmen 2:3 forts…
Ev nya fastigheter för
områdena 1 och 7

Konsekvenser, åtgärder
Från Malmen 2:3 ska/kan avstyckas nya fastigheter, se ”ny/nya
fastigheter” nedan.
På Malmen 2:3 kan utrymme upplåtas för gemensamhetsanläggning för garage, se nedan ”Gemensamhetsanläggning mm”.
Detta kvarter kan avstyckas till en fastighet. Garage får byggas
inom detta område. Alternativt kan fastigheten delta i gemensamhetsanläggning för garage i område 3-5 ifall överenskommelse om detta träffas.
Område 2 kan som alternativ överföras från Malmen 2:3 till
fastighet för idrottsändamål, om en sådan bildas för marken norr
om planområdet.
Detta kvarter kan avstyckas till en eller flera fastigheter. Om
kvarteret indelas i flera fastigheter, ska en gemensamhetsanläggning för garage samtidigt bildas, se under ”Gemensamhetsanläggning mm” nedan.
Om kvarteret indelas i flera fastigheter, ska även en gemensamhetsanläggning för gemensam angöringsväg/räddningsväg/gård
med avfallshantering samtidigt bildas.
Detta kvarter kan avstyckas till två eller flera fastigheter. En
gemensamhetsanläggning för garage ska samtidigt bildas, se
under ”Gemensamhetsanläggning mm” nedan.
Om respektive område 5 och 6 indelas i flera fastigheter, ska
även gemensamhetsanläggning för gemensam angöringsväg/räddningsväg/gård med avfallshantering samtidigt bildas.
En 3D-fastighet kan bildas för parkeringsgarage under parkmarken (område 4). Detta kräver att gemensamhetsanläggning för
infart bildas genom garage inom område 3. Alternativt kan även
utrymme för garage inom område 3 och 5 ingå i en 3D-fastighet.
Bildande av gemensamhetsanläggning kan bli aktuellt även för
garage, se under ”Gemensamhetsanläggning mm” nedan.
Nya fastigheter kan behöva bildas för VA-pumpstation samt
elnätsstationer, områdena 1 och 7.
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Karta som tillsammans med tabellen ovan visar förändringsområden/marköverföringar
som detaljplanen leder till.

Gemensamhetsanläggning mm
Om respektive kvarter 3, 5 och 6 indelas i flera fastigheter ska gemensamhetsanläggningar för angöringsväg samtidigt bildas. Områdena är betecknade med
”g2” på plankartan.
Gemensamhetsanläggning för garage ska bildas för fastigheterna inom område
5 och 6. Om flera fastigheter bildas inom område 3 respektive 2, ska gemensamhetsanläggning för garage bildas även för dessa.
Det kan också bli aktuellt att bilda gemensamhetsanläggning för hela garaget
inom områdena 3, 4 och 5 för alla fastigheterna inom område 2-6. Om ett
större garage skapas som rymmer flera parkeringsplatser än vad som behövs
för fastigheterna inom område 3-6, kan även ytterligare fastigheter delta ifall
överenskommelse om detta träffas i lantmäteriförrättningen.
Gemensamhetsanläggning för infart till/genom garage, kan behöva inrättas
inom område 3 och/eller 5 för att komma till intilliggande garage.
Rättigheter
Områden för pumpstation och elnätsstationer (område 1 och 7) kan antingen
upplåtas med ledningsrätt eller avstyckas till en egen fastighet.
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Andra fastighetsrättsliga konsekvenser
Hyresgäster och andra nyttjanderättshavare
Inom området finns ett hyreskontrakt mellan Serviceförvaltningen som hyresvärd och barn- och ungdomsnämnden som hyresgäst avseende förskola och
kök för förskola. Förskolan kommer att flytta till nya lokaler på Lindöskolan
innan genomförandet av detaljplanen för Fredriksskans påbörjas.
Inom området finns hyreskontrakt mellan Serviceförvaltningen som hyresvärd
och kultur- och fritidsförvaltningen som hyresgäst avseende sportaktiviteter.
Kultur- och fritidsförvaltningen upplåter i sin tur bokningar av fotbollsplaner
och ombyte i omklädningsrum till idrottsföreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen upplåter även fotbollsplaner till Kalmarsunds gymnasieförbund. De
föreningar som har lokaler i byggnad som ska rivas, ska ersättas med lokaler i
södra läktaren. Som en konsekvens av detaljplanen kommer de markupplåtelseavtal som rör B- och C-plan inte att förlängas.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Kommunen bedömer att några fastighetsindelningsbestämmelser inte behövs
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Ifall behov skulle uppstå, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Geoteknik
Som underlag till planprogrammet för Fredriksskans togs en inledande geoteknisk utredning fram av WSP 2011-03-25. Ytterligare en geoteknisk utredning,
med tätare provtagning, togs fram av WSP 2011-10-27. En geoteknisk utredning för förprojektering har tagits fram av Sweco 2015-02-26. Eventuella mer
detaljerade geotekniska undersökningar genomförs av respektive byggherre
under projektering.
Radon
Kommunen avser inte att genomföra någon radonundersökning eftersom vissa
massor ska grävas bort och uppfyllnad kommer att krävas inom hela planområdet. I samband med återfyllnad måste tillkommande massor kontrolleras med
avseende på radonhalt.
Markföroreningar
Som underlag till detaljplanen finns översiktliga markmiljötekniska utredningar
utförda av WSP 2011-09-16 och 2013-09-26. Under 2014-2015 togs Riskbedömning samt Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering för Fredriksskans fram av
Kemakta Konsult AB.
De undersökningar som har genomförts inom detaljplaneområdet har visat att
en rad föroreningar, såsom metaller, oljor och långlivade organiska förorening-
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ar (exempelvis PAH), finns inom området. Föroreningarna påträffas i fyllningen och i den översta delen av det gyttjelager som motsvarar tidigare sjöbotten.
Sanering
Kommunen har genomfört en mer detaljerad provtagning av området efter
samrådsskedet. Kommunen bedömer att sanering av hela planområdet är
lämpligt. Dock undantas mark under den solida muren som ska bibehållas av
kulturhistoriska skäl och därför inte kan saneras.
Saneringsgraden ska säkerställa att platsen är lämplig att bo på. För att kunna
lämna in en anmälan om avhjälpandeåtgärder till tillsynsmyndigheten pågår en
projektering av planområdet. Kalmar kommuns avsikt är att sanering sker utifrån framtagna åtgärdsmål i rapport Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra Fredriksskansområdet (s 36, Kemakta Konsult AB aug 2015).
Anmälan kommer troligtvis att lämnas in till tillsynsmyndigheten under sommaren/hösten 2016.
Under pågående sanering kommer förorenat grundvatten att uppstå. En projektering av saneringen pågår och i det arbetet ingår även att ta fram ett underlag för hantering av länsvatten, bland annat reningsmetod.
Kommunen kommer att genomföra en riskanalys inför kommande sanering
för att säkerställa att åtgärden inte påverkar omgivande fastigheter. Inför planerad byggnation är det byggherrens ansvar att inte påverka omgivningen så att
skador uppstår.
Säkerställande inför exploatering
Markmiljö
Rapporter om de fördjupade markundersökningarna samt riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering har skickats till tillsynsmyndigheten. Senast
sex veckor innan åtgärden är planerad att påbörjas ska åtgärden anmälas till
tillsynsmyndigheten. Anmälan besvaras med ett beslut om försiktighetsmått där
tillsynsmyndigheten anger om det finns krav eller detaljer som ska uppmärksammas vid saneringen. Beslut ska ha meddelats av tillsynsmyndigheten innan
bygglov får ges.
Kalmar kommun (Projekt- och exploateringsenheten) har ansvar för att avhjälpande åtgärder vidtas så att marken ska bli lämplig för sitt ändamål enligt detaljplan.
Deponigas
I samband med utredning av Fredriksskansområdet har Tyréns år 2015 genomfört en översiktlig utredning av deponigassituationen i området. I rapporten
kunde det konstateras att de gasmängder som har påträffats är mycket små och
produktionen av gas är på avtagande, sannolikt kommer endast små mängder
gas att produceras i framtiden. Vid projektering kommer ytterligare undersökningar av ledningssystemen att genomföras.
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Magnetfält
För att säkerställa att avståndet blir tillräckligt mellan högspänningsledningar
och bostäder bör en beräkning av magnetfältens utbredning göras i samband
med projekteringen.
Buller
Som underlag för detaljplanen har en trafikbullerutredning tagits fram av
Soundcon 2014-08-22, som har kompletterats med PM, 2015-11-05. Den senare belyser hur området påverkas av trafikbuller om inte ny bebyggelse uppförs utmed Fredriksskansgatan. För att säkerställa att gällande riktvärden för
nya bostäder klaras har planbestämmelse införts.
Arkeologi
Som underlag för detaljplanen har en georadarundersökning tagits fram av
Riksantikvarieämbetet, arkeologiska uppdragsverksamheten juni 2014. Den
indikerade inte några äldre strukturer i bebyggelseområdet. Eftersom planområdet ligger inom fornlämningsområde krävs tillstånd av länsstyrelsen före
markingrepp enligt 2 kap Kulturminneslagen.
Tekniska anläggningar
De allmänna gator som ska byggas mellan områden för kvartersmark har i detaljplanen höjdsättning med föreskriven höjd över nollplanet (höjdsystem
RH2000). Höjdsättning av kvartersmark ska anpassas till den föreskrivna höjden för allmän platsmark enligt detaljplanen. Mer detaljerad utformning föreslås i tillhörande gestaltningsprogram.
Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,8
meter över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion (höjdsystem RH2000). Detta regleras med planbestämmelse.
Nya ledningar för området kommer att förläggas i östra delen av Fredriksskansgatan och i lokalgator inom planområdet (se avsnittet ”Teknisk försörjning” under rubriken ”Vatten och spillvatten”). Kalmar Vatten ska bygga en ny
pumpstation i området för teknisk anläggning norr om Rävspelet. Kalmar
Energi Elnät ska riva befintlig transformatorstation inom området och ersätta
denna med en ny transformatorstation norr om Södra läktaren samt uppföra
ny transformatorstation invid ny pumpstation norr om Rävspelet. Kalmar
Energi Värme har också en nätstation söder om Fredriksskansporten som kan
rivas. Den behöver inte ersättas med ny inom planområdet.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Intäkter
Kommunens exploateringsbudget får intäkter vid försäljning av byggrätter
inom området, totalt cirka 70 mnkr.
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Kostnader
Kommunens investeringsbudget får kostnader för
− ombyggnad av del av Fredriksskansgatan och eventuell sanering i samband med detta
− eventuell byggnation av ny förskola
Kommunens exploateringsbudget får kostnader för
− framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar (geo- och
markmiljötekniska utredningar, kulturhistoriska utredningar, geoscanning), projektering mm
− genomförande av markanvisningstävling/inbjudan byggherredialog.
− saneringsåtgärder inom området
− rivning av byggnader inom området
− lantmäteriförrättningar
− utbyggnad av allmänna platser (gator, parker och torg öster om
Fredriksskansgatan, bryggtorg) samt ny idrottsyta inom området.
Kostnaderna uppskattas till cirka 75 mnkr (exklusive ny förskola).
Kommunens kostnader i exploateringsbudgeten för genomförandet av detaljplanen bedöms motsvara de intäkter som markförsäljning i området kommer
att generera.
Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare
Ledningsrättshavare ansvarar för de massor och masshanteringsfrågor som
uppstår vid ledningsdragning inom områden/djup som inte tillsynsmyndigheten kommer att ställa krav på ska saneras på grund av gällande detaljplan.
Kalmar Vatten AB får intäkter i form av anläggningsavgifter och kostnader
för förläggning av ledningar, anläggande av ny pumpstation, anläggande av ny
dagvattenlösning och brygga mm samt sanering.
Kalmar Energi Elnät AB får intäkt i form av anslutningsavgifter och kostnader för förläggning av nya ledningar, ny transformatorstation, rivning av befintlig transformatorstation mm samt sanering.
Kalmar Energi Värme AB får intäkt i form av anslutningsavgifter och kostnader för förläggning av nya ledningar samt sanering.
Planavgift
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett särskilt avtal.
Eva-Lena Larsdotter
Projektledare/planeringsarkitekt

54(54)

Koholmarna
GATA1
GATA2

Lokaltrafik

TORG

Torg

PARK1

Anlagd park

PARK2

B
C
E
R

Idrott

(P1)
S

WE

+0,0

skadar byggnadens konstruktion.
Fredriksskans
Idrottsplats

+0,0

E

RK

1

+00/00

f1

WE

PA

Grundkartans beteckningar

och 2 meter in.
Fasadmaterial ska vara sten eller puts mot Fredriksskansgatan.

f2
f3
f4
+0,0

MALMEN

TORG
Traktnamn / Kvartersnamn

A
T
GA
BC
(P1)
2

Fastighetsbeteckning

BCRS

Bostadshus, fasadlinjen redovisad
Uthus, fasadlinjen redovisad

TORG

Transformatorbyggnad

q1
q2
q3
anslutande kvartersmark.
m

Trappa

sv

Servitut

Lr
S:1
GA:1

GA

PARK2
(P1)

Brygga

g2

TA

Vattendrag / Dike

g1

Vattendrag / Dike

1

Staket
Mur

Illustrationer

BC
(P1)

Illustrationslinje

TORG

A2
T
A
G
BC
Antagandehandling

Stagneliusskolan

PARK1

Kantsten

Tessinparken

Beslutsdatum

Malmen 2:3 (del av) m fl

E

Instans
SBN

Antagande

Kalmar kommun

KF
Laga kraft

Avloppsbrunn
Belysningsstolpe

PBL (2010:900)
Eva-Lena Larsdotter
Projektledare/Planarkitekt
Upplysningstext

len
kana

Skala 1:1000 (A1)
0
10
20
30

40

Josef Bjerlin
Plantekniker
50

BFS 2014:5
100 m

2011-3019

Antagandehandling 2016-09-06

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR		

Södra Fredriksskans

Medverkande

MEDVERKANDE
Arbetet med gestaltningsprogrammet för Fredriksskans har skett i samverkan mellan
tjänstemän från olika förvaltningar.

ARBETSGRUPP
Följande personer har varit delaktiga i arbetsgruppen för gestaltningsprogrammet:
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1. Bakgrund

FREDRIKSSKANS - EN STADSNÄRA OCH KULTURHISTORISK PÄRLA
Malmfjärdsområdet med Fredriksskans och tillhörande idrottsanläggning har en central roll både i staden, idrotten och i
de flesta kalmarbors hjärta. Utvecklingen av Fredriksskans har under de senaste 350 åren gått från stadsnära landsbygd till
försvarsanläggning och sedermera ett stadsrum för idrott, promenader och biltrafik. Nu står området för ytterligare en tidsavgörande epok – som attraktivt bostads-, park och rekreationsområde.
Fredriksskans med omgivningar ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljön. Det motiveras genom att Kalmar
är ett av landets främsta exempel på 1600-talets stadsbyggnadskonst, men även av residens- och förvaltningsstadens senare
utveckling. Det ställs därför vissa gestaltningsmässiga krav på utformningen av området, där förslag på sådan riktning presenteras i detta gestaltningsprogram.

SYFTE OCH AVGRÄNSNING
Syftet med gestaltningsprogrammet är att kommunicera Kalmar kommuns vision för omvandling av Fredriksskansområdet.
Programmet utgör ett underlag för att kunna säkerställa en gemensam målbild, beskriva kvalitetsnivån och samordna interna
och externa aktörers intressen.
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Illustration: Bilden ovan visar Fredriksskansområdets placering i staden.
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Gestaltningsprogrammets avgränsning är rent geografiskt mer omfattande än själva planområdet och redogör för en helhetsbild över områdets utveckling på sikt. Eftersom omvandlingen kommer ske etappvis är det viktigt att få ett sammanhang
utifrån upplevelse, karaktär och gestaltning. Delar av Fredriksskansgatan, dess korsningspunkter samt strandpromenaden är
områden som inte ingår i planområdet, men vars utformning är av stor betydelse för helhetsbilden.
Från fotbollsarena till ett allmäntillgängligt, stadsnära kvarter med bostäder, förskola och parkområde med stark profil för
rekreation. En omvandling innebär att fler funktioner tillskapas, vilket också attraherar olika grupper av besökare. Fredriksskans med sitt strategiska läge, utgör inte bara en viktig länk mellan Kvarnholmen, Malmen och Norrgårdsgärdet, utan blir
även en given målpunkt i kommunen.
Gestaltningsprogrammet är ett komplement till pågående arbete med att ta fram en detaljplan och utgör ett viktigt underlag
för kommande markanvisning och genomförande. I detaljplanen, som är juridiskt bindande, redovisas fördelningen av allmän platsmark, kvartersmark samt placering och utformning av flera viktiga funktioner. Detaljpanen har varit på samråd och
ska efter bearbetning ut på granskning.

Ursprungligt förslag,

Bearbetning,

2016-03-31

Illustration: Området i färg visar geografisk avgränsning för gestaltningsprogrammet.
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2. Allmän platsmark

Med allmän plats menas områden som är avsedda
för allmänhetens gemensamma anspråk. I fallet
med Fredriksskans är det kommunen som är huvudman för den allmänna platsmarken, vilket innebär
att kommunen ansvarar för kostnader i samband
med drift och underhåll. En allmän plats kan till
exempel vara gata, torg eller park. De allmänna
platsernas standard bör kunna utläsas av planens
användningsbestämmelser och av beskrivningen i
gestaltningsprogrammet.
GATOR
Fredriksskansgatan

Fredriksskansgatan är det huvudstråk som sträcker sig öster om Fredriksskansområdet och har en viktig funktion för
in- och utfart till och från Kvarnholmen. Fredriksskansgatan
som i söder övergår i Västra Sjögatan, har också en central
roll i att accentuera domkyrkan. Dess distinkta axel ska förstärkas ytterligare genom omvandling till representativ paradgata. Det innebär att tydlighet och kvaliteter är extra viktigt
i allt arbete med gestaltning och utformning. Tanken är att
minska dominansen av fordonstrafikens körbanor och öka
de kvalitativa ytorna för de oskyddade trafikanterna. Alltså
att tona ner bilens roll, till förmån för gående och cyklister.

Längs med Fredriksskansgatan står idag formklippta Hörsholmsalmar som utgör ett starkt formelement i stadsbilden.
Dess karaktäristiska form förstärker domkyrkans stil och
byggnadskaraktär. Hörsholmsalmarna kommer på sikt att
behöva tas ner, då flera av träden drabbats av röta. Istället
kan almarna ersättas av exempelvis klippt bok vilka är mer
tåliga för det utsatta trafikklimatet. De nya träden formklipps
pyramidalt med liknande form som nuvarande Hörsholmsalmar, vilket ger en skulptural effekt även vintertid.
Genom att minska fordonstrafikens körbana på Fredriksskansgatan, så kan plats frigöras för parkering längs med gatustråket. Parkeringsfickor kan tillåtas på vissa utvalda sträckor så att en god balans mellan omgärdad grönska, parkerade
fordon och byggnader kan uppnås. Parkeringsytor tillskapas
av storgatsten och läggs på samma nivå som omgivande
gräsyta. Kantstenar ska vara fasade mot körbanan.
Körfältet för motorfordon beläggs med asfalt precis som de
båda två gång- och cykelvägarna, på varje sida om körbanan.
Den östliga av de två cykelbanorna längs med Fredriksskansgatan är en del av utpekat huvudcykelvägnät. För att främja
cyklisternas framkomlighet kan passagerna i korsningspunkterna med nya lokalgator vara överordnade bilisterna, så att
cyklisterna kan färdas i nord-sydlig riktning utan avbrott eller
barriärer.

Foto: Fredriksskansgatan med formklippta Hörsholmsalmar.

Illustration: Markerat område visar Fredriksskansgatan.
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Befintligt mursystem, vilket tidigare hägnade in området, kommer att tas bort i smband med att marknivån höjs. Eventuellt
kan vissa av murpelarna bevaras för att stärka den historiska avspeglingen av Fredriksskans som idrottsområde. Murens pelare kan anpassas och användas för att förtydliga entréerna till området.

Illustration: Fredriksskansgatan med föreslagen, framtida parkeringsmöjlighet.

Foto: Referens av parkering längs med gata, Helsingborg. Google maps.

GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS

6

Korsningen Fredriksskansgatan - Strandgatan

En bearbetad utformning av korsningen mellan Strandgatan
och Fredriksskansgatan är av stor vikt för att skapa en tydlig,
säker och attraktiv huvudentré till hela Fredriksskansområdet. Dessutom utgör passagen en viktig framtida koppling
till Sveaplan i väster som i den fördjupade översiktsplanen
för Kvarnholmen utpekas som nytt stadsdelscentrum.
Korsningen förbinder det ursprungliga Malmen med Kvarnholmen och det nya Fredriksskansområdet. Därför är det
viktigt att skapa en bra helhet mellan korsningen och torgytan innanför Fredriksskansporten. Det kan bland annat
uppnås genom en enhetlig och tydlig gestaltning av markytan med gedigna och stadsmässiga material som exempelvis
granitsten. Viktigt är att material och mönster avviker från
Fredriksskansgatans asfaltsbeläggning. Genom god gestaltning kan korsningen få en mer intim, stadsmässig karaktär
som främjar sänkt hastighet, ökad säkerhet och sociala interaktioner.

Korsningen Fredriksskansgatan - Norra Kanalgatan

Norra Kanalgatan korsar Fredriksskansgatan i öst-västlig
riktning i områdets sydligaste del och utgör en huvudentré
från söder. Förbindelsen är av stor betydelse för fotgängare och kopplar samman rekreationsstråket längs kusten och
Malmfjärdens vattenrum. Stadens inslag av vatten är inte bara
ett för staden identitetsskapande element, utan bidra stark till
rekreation och välbefinnande. Kopplingen bör genomarbetas och integreras i ombyggnationen av Fredrikskansbron

Illustration: Korsning Fredriksskansgatan och Strandgatan.

Illustration: Korsning Fredriksskansgatan och Norra Kanalgatan.

Foto: Referensbild över korsning och markbeläggning, Höganäs. Google maps.

Foto: Korsning Fredriksskansgatan och Norra Kanalgatan. Google maps.
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Lokalgator

Inom Fredriksskansområdet kommer två nya lokalgator att
tillkomma. Dessa får en viktig funktion i att koppla samman
Fredriksskansgatan med ny bebyggelse, torgytor, parken
samt Malmfjärden. Lokalgatorna får en intim och stadsmässig karaktär med omsorgsfulla materialval. Det innebär en
körbana på 5,50 m och väl tilltagna gångytor på 2,25 m på var
sida som möjliggör möblering av t.ex. cykelställ, sittplatser
och belysning på allmän platsmark. Bilisterna måste hålla låg
hastighet och köra på gångtrafikanternas villkor.

B
B

Markmaterialen kommer bestå av asfalt på körytan och betongplattor på gångytan som avskiljs genom rader av smågatsten. I rännorna av smågatsten fångas dagvattnet upp och
leds ut till närmsta dagvattenbrunn. Entrén till den södra av
de två lokalgatorna inramas vid Fredriksskansgatan av två
murpelare som sparas från den ursprungliga muren.

Illustration: Nya, föreslagna lokalgator inom området.

Illustration: Sektion B-B över en av områdets två lokalgator.
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TORGYTOR
Inom området skapas flera platsbildningar som alla får olika funktioner och karaktärer. Dessa är bland annat ett Entrétorg
(A), en platsbildning som kallas Malmfjärdstorget (B), en bryggkonstruktion, Sjötorget (C) samt ytterligare ett torg Strandtorget (D). Platserna A till C är en slags förlängning av det strategiskt viktiga stråket mellan Sveaplan och Malmfjärden.

C
B
A

D

Illustration: Planen visar föreslagna torgytor inom området och som innefattas av allmän platsmark
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Entrétorget (A)

Ett större torg (ca 50 m x 30 m) skapas i anslutning till den
befintliga Fredriksskansporten med syfte att utgöra huvudsaklig entré till Fredriksskansområdet samt infart till
de underjordiska garagen. Torget ska upplevas som en del
av Fredriksskansgatans möte med Strandgatan där enhetlig
markbeläggning av smågatsten används för att skapa en inbjudande, stadsmässig entré. Gedigna, omsorgsfulla materialval med växlande inslag av smågatsten och betongplattor
utgör markmaterialen där en mindre grönyta med ett solitärträd placeras centralt på torgytan.

Torget är körbart, vilket möjliggör för boende och besökare
att inom vissa begränsningar, röra sig med bil inom området.
I anslutning till torget kommer förskola, uthus och underjordiskt garage att finnas. För att angöra med servicefordon
inom området, behöver frihöjden för Fredriksskansporten
öka, vilket innebär att porten måste höjas.
Entrétorgets förlängning mot vattnet övergår från områdets
norra lokalgata till ytterligare en torgyta, Malmfjärdstorget,
vars utformning och placering ger god kontakt med Malmfjärden och dess vattenrum.

Torgytan, vilken är belägen på cirka 2,70 meters höjd, möter den ursprungliga marknivån mot idrottsanläggningen på
cirka 1,50 m, genom trappsteg och trappavsatser i betongblock. För ökad tillgänglighet förbinds den nya torgytan med
befintligt läktarområde med en ramp. Inramning av murar,
trappor och ramp sker med olika typer av vegetation, vilket
också bidra till att mjuka upp de stora, hårdgjorda ytorna.

A

A

Illustration: Föreslagen utformning av entrétorget med lokalgata och Malmfjärdstorget.
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Illustration: Sektion A-A som visar lokalgata med ramp och sittplatser ner mot södra läktarområdet.

Malmfjärdstorget (B)

Torgytan har en strategiskt viktig funktion som möte mellan stadsrum, park och fjärd. Platsen öppnar upp sig likt en
solfjäder i sin utformning och erbjuder en tydlig utblick över
Malmfjärdens vattenlandskap. Markmaterialen är genomgående i både entrétorgets och lokalgatans gestaltning med en
variation av betongplattor, små- och storgatsten. Nivåskillanden mellan Malmfjärdstorget och gräsområdet tas upp genom stegvis sluttande gradänger av granitblock. Den lägre,
ursprungliga marknivån kan även nås genom betongtrappa
eller ramp. Det är viktigt att tillgänglighetskraven tillgodoses
i utformningen.

Illustration: Malmfjärdstorget

Enligt pågående detaljplan ska ny bebyggelse intill Malmfjärdstorget även kunna husera småskalig handel och verksamhet i bottenplan, så som till exempel café eller restaurang. Därför har platsen också en socialt viktig funktion, där
sittmöjligheter för gäster och besökare ska kunna erbjudas. I
övrigt måste torgplatsen fungera som vändplan för servicefordon och räddningstjänst. Inslag av grönska lokaliseras till
platsens norra delar så att den öppna kontakten mot vattnet
bibehålls. Eventuell belysning upprättas genom låga pollare
längs med torgets yttre kant, mot gradängerna.

Foto: Inspiration från Linnéparken i Växjö. Växjö kommun.
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Sjötorget (C)

Längst ut mot vattnet, skapas en bryggkonstruktion som
främst utgör en funktion för dagvattenhantering. Bryggan
får också en mindre yta, Sjötorget, för umgänge, vila och rekreation och som möjliggör för angöring av båtar och kanoter. Sittplatser ger chans till en stunds vila och avkoppling
samt erbjuder en nära vattenkontakt.

Strandtorget (D)

I likhet med Malmfjärdstorget så mynnar den södra lokalgatan inom Fredriksskans ut i en öppen, allmän hårdgjord yta.
Materialvalen är de samma som för Malmfjärdstorget och
har en nära visuell kontakt med vattnet. Strandtorget är körbart och kan användas som vändplan för olika fordonsklasser. Entrétorget höjs upp från befintlig marknivå till en nivå
på högst 2,7 m och kommer att slutta ner mot Fredriksskansgatan som ligger på 2,0 m. Ny högre höjd sätts för både
Entrétorget, Malmfjärdstorget och mellanliggande lokalgata.
Omgivande hårdgjorda yta, söder och öster om A-planen
kommer ligga kvar på ursprunglig marknivå, på cirka 1,5 m.
Nivåskillnaderna mellan de båda områdena tas upp genom
ramper, trappavsatser och planteringsytor. Tillgänglighetskraven måste uppfyllas.

Illustration: Sjötorget

Foto: Referens från sjönära mötesplats, Mälarpaviljongen, Stockholm. thatsup.se

Illustration: Strandtorget
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ENTRÉER
Det finns flera entréplatser till Fredriksskansområdet, beroende på val av färdsätt och syfte med besöket. Den nordligaste
entrén angörs direkt från Jutegatan och den sydligaste ansluter söder ifrån via Norra Kanalgatan. Där emellan finns flera
andra platser längs med Fredriksskansgatan som också erbjuder ingångar till området.
Nedan redovisas ett antal entréplatser (1-6) till Fredriksskansområdet som alla har en viktig funktion för tillgängligheten.

1
2

3
4
5
6
Illustration: Entrépunkter till Fredriksskansområdet.
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Entré nr 1 och 2 - Huvudentré till idrottsområdet

För att ansluta norröver till området finns två möjligheter,
antingen via Jutegatan, där även ny gång- och cykelväg har
anlagts, eller via korsningen Erik Dahlbergs väg och Fredriksskansgatan. Den nordligaste av de två entréerna ansluter till den nyligen färdigställda strandpromenaden i form
av en asfalterad gångyta. Denna passage är i dagsläget funktionell, men inte särskilt attraktiv som promenadstråk, rent
gestaltningsmässigt. Genom en enhetlig markbeläggning,
borttagning av staket och grindar samt gallring av vass längs
med vattnet kan promenaden göras både mer välkomnande
och användbar. Norr om den äldre, bevarade gymnastiksalen, Gymnasten, står idag en paviljong ritad av dåvarande
stadsarkitekt J. Fred Olsson och är av kulturhistoriskt värde.
Enligt planen kan den med fördel flyttas till en mer lämplig
och användbar plats inom området.

Foto: Entré till norra delen av området.

Entré nr 3 - Fredriksskansporten

Vid Fredriksskansgatan står nuvarande Fredriksskansporten
som kommer bli huvudentré för boende och besökare till
området. Från Strandgatan har man fri sikt genom porten,
in över området och vidare ut över vattnet och Malmfjärden.
Här är det viktigt att den fria sikten värnas så att vattenkontakten bibehålls. Fredriksskansporten byggdes i samband
med upprättandet av muren, år 1921 och är kulturhistoriskt
intressant utifrån dess tidstypiska byggnadsstil och formideal. Planförslaget utgår därför från att bevara Fredriksskansporten och dess omgivande murstrukturer som tydlig
kulturhistorisk markör för området. Eftersom ny grundläggningsnivå för byggnader, lokalgator och torg inom området
kommer att höjas, och för att porten även i framtiden ska
vara en funktionell entré för servicefordon, tillåts att även
portens tak och överliggare höjs.

Foto: Gula paviljong, ritad av J. Fred Olsson kan med fördel flyttas inom området.

Entré nr 2 har en viktig funktion i angöringen till A-plan
och används idag som huvudentré för servicefordon och liknande vid större evenemang inom idrottsområdet. Entrén
inramas av en port som sammanbinder den 300 m långa Fredriksskansmuren, byggd 1921 och uppförd av Ölandskalksten, ritad av J Fred Olson. Stenmuren blev idrottsplatsens
arkitektoniska signum. På båda sidor om porten finns tidstypiska trädörrar som med fördel kan hållas öppna för att
locka in besökare till området samt erbjuda en bättre visuell
vattenkontakt till Malmfjärden.

Foto: Fredriksskansporten måste höjas för att
GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS
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Norr om Fredriksskansporten ska befintligt mursystem bevaras, medan mursträckan söderöver kommer tas bort. Då
marknivån inom den södra delen av området kommer att
höjas så är det osäkert om muren för den delen kommer att
kunna räddas. Möjligtvis kan enstaka murpelare bevaras som
ett symboliskt kulturhistoriskt inslag i miljön.

Entré nr 5 och 6 - Entréer kring Rävspelet

I söder kan parkmiljön och bostadsområdet nås genom i huvudsak två ingångar. Den norra av de två entréerna går längs
med en lokalgata fram till ett av de två nya bostadskvarteren.
Gaturummet har byggnadsfria släpp mot parken så att visuella siktlinjer in mot den mer gröna, lummiga miljön kan
skönjas. Dessa släpp ger också bättre ljusförhållande för gående och boende inom området samt möjliggör för servicefordon att tillträda området.
Den sydligaste entrén till området är via Norra Kanalgatan
som leder in gående direkt in i parken på den nyligen anlagda
strandpromenaden.

Foto: Fredriksskansmuren.

5

Entré nr 4 - Parkentrén

En entré till den nya parken finns i mitten av området med
ingång från Fredriksskansgatan. Från entrén kan man ta sig
genom parken till idrottsplanen, ner mot vattnet, på en något slingrande gångstig av grusat underlag. Längs med stigen, genom parken följer ett antal mindre, flerstammiga träd,
vilket förstärker karaktären av genomsiktlig parkplantering.
Framkomligheten påverkas genom årstidsväxlingar och tid
på dygnet.

6
Illustration: Södra entrén

4
Illustration: Entrén till parkområdet
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Foto: Den södra entrén vid Rävspelet.

PARKOMRÅDEN OCH REKREATION
Strandpromenaden med offentlig konst för lek och motion

Fredriksskans utgör en del av ett större sammanhängande parkstråk kring Malmfjärden. Promenaden kan utvecklas till ett
attraktivt stråk med centralt belägna rekreationsmöjligheter med god vattenkontakt.

Strandpromenaden

Illustration: En promenad längs med Malmfjärden ger flera olika upplevelser utifrån områdets olika karaktärer
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Med Strandpromenaden avses den grusbelagda, slingrande
väg som löper längs med vattnet inne på Fredriksskansområdet och är ett allmänt stråk som kan nås från både Fredriksskansgatan och Jutegatan. Dess parkområde karaktäriseras av ett möte mellan stad, fjärd, park och rekreation som
inbjuder människor till besök och vistelse. Målpunkten som
”stadsvattenrum” komplettera stadens övriga mötesplatser.
Parken ska variera i sin grönskande karaktär från ordnad
grönyta till mer naturlika planteringar längs med vattnet.
Även flera typer av rekreationsmöjligheter ska finnas så som
lek, ytor för spontanidrott, kanotuthyrning, promenadstråk
samt sittplatser.
Ett utbud av offentlig konst kan utvecklas längs med Strandpromenaden, utreds parallellt med planerings- och markanvisningsarbetet där målet med utformning av offentlig konst
i området är att förstärka Fredriksskans hälsoprofil. En serie
konstföremål kan användas som träningsredskap samt inbjuda till lek och motion. Med träningsmöjligheter avses grundläggande fysiska övningar för hela kroppen, utan mekaniska
klämrisker. Genom konstföremålens breda användningsområde, kan parkområdet bli en plats för aktivitet, lek och rörelse för alla åldrar.
Grundläggande anledningen till att använda konstverk i området på detta sätt är att integrera lek- och hälsoprofilen i
den byggda miljön, eftersträva att kommunens investeringar
utnyttjas jämställt samt låta den höga ambitionsnivån som
i övrigt gäller för detta stadsutvecklingsprojekt återspeglas i
det offentliga rummet.

Foto: Norr Mälarstrand, Stockholm

Foto: Norr Mälarstrand, Stockholm

Foto: Karlskroga kommun
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Parkpromenaden med gradänger

Höjdskillanden mellan den nya parken, vid entré nr 4 och
strandpromenaden tas upp genom ett antal gradänger i
granit. Längs med gradängerna som sträcker sig från Malmfjärdstorget i norr till Strandtorget i söder finns en grusad
gångbana i rött stenmjöl som utgör Parkpromenaden. Eftersom promenaden (+2,5 m) ligger cirka 1 meter högre än
anslutande idrottsplan (+1,5 m), strandpromenad och vattenområde får man en härlig överblick över omgivande landskap. För tillgänglighetens skull är Parkpromenaden och området kring Strandpromenaden även förbundna med ramper,
både i norr och söder.
Gradängerna, som är en terrassering av marken i tre steg,
utformas i en böljande form som för tankarna till ordnad
strandlinje. Den gestaltas i granit med lätt sluttande gräsytor
mellan stegen. Gradängerna är ett viktigt inslag i parkmiljön,
både för tillgänglighetens skull, för att möta upp nivåskillnaderna och för att kunna erbjuda sittmöjligheter och utblickspunkter. Dessutom har gradängerna en estetisk funktion
som avskiljare mellan parkområdet och ny idrottsplats.

Foto: Vasaparken, Stockholm. Flickr.se

Foto: Vasaparken, Stockholm.

Illustration: Sektion C-C. Gradänger inom parkområdet.
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A-plan samt ny idrottsplan

Förutom befintlig A-plan, som delvis får nya funktioner, så
kommer en idrottsplan att anläggas inom Fredriksskansområdet. Den nya planen som skapas i parkmiljön får en gräsyta
på cirka 2400 m2 (40x60 m) och som ska vara tillgänglig för
allmänheten. Idrottsplanen blir bokningsbar och ska nyttjas
för idrottsändamål. Dock inte för hårdare bollsporter med
hänsyn till boende och gående i området. Ytan får inte heller
hägnas in eller avgränsas så att allmänhetens tillgänglighet
begränsas. Idrottsplanen kommer plantekniskt i sin användning att vara oförändrad utifrån gällande plan. Det vill säga
klassas som parkmark – allmän platsmark.
Befintlig A-plan kommer även i fortsättningen att vara bokningsbar och ska kunna avgränsas vid större evenemang. Planen ska vara en del av omgivande parkområde som starkt
bidra både till den grönskande karaktären och till områdets
idrottsliga profil.

Foto: A-plan med omkringliggande läktare.

Rävspelet och parkyta mellan bostadsgårdar

Med Rävspelet avses den något upphöjda gräsyta inom Fredriksskansområdets södra del där ett antal rader utav lindar
planterades år 1925. De skulle stå med kronorna så tätt att ett
grönt tak bildades. De nyplanterade träden såg på den tiden
mest ut som nakna pinnar som stod med exakt avstånd från
varandra, därför fick grönområdet namnet ”Rävspelet”, efter
det populära brädspelet.

Foto: Gräsyta för spontanidrott. Nyréns Arkitektkontor

Illustration: Ny idrottsplan
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Mellan de två stora, nya bostadskvarteren inom Fredriksskans
kommer även en ny park att anläggas ovan på garagedäcket.
Entrén till denna park är beskriven i tidigare kapitel: 2. Allmän platsmark – Parkområden och rekreation. Parken får
som tidigare nämnts en grusad gångväg med sträckning från
Fredriksskansgatan till strandpromenaden utmed vattnet.
Gångvägen omges med mindre träd med flerstammigt växtsätt. Från parken med en ungefärlig nivå på 2,5 m, får man en
bra överblick över omgivande grönområde, idrottsplan och
vattenrum. Parken sluttar något från en högre höjd i öster
ner mot Fredriksskansgatan i väster som ligger på 2,0 m.

Då parken tillsammans med innegårdar och ny bostadsbebyggelse kommer ligga över ett nytt parkeringsgarage så ställs
krav på planteringsbara bjälklag. Det innebär att större träd
och komplementbyggnader inte är lämpliga på dessa ytor.

Foto: Vy över Rävspelet från sjösidan.

Foto: Rävspelet vintertid. Kalmar Läns Museum
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3. Kvartersmark och bebyggelse

Planen för Fredriksskansområdet innehåller flera
platser som är angivna som kvartersmark. Det innebär mark som inte är allmän plats eller vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt
och allmänt ändamål som exempelvis bostäder,
handel, industri eller teknisk försörjning.
KVARTERSMARK OCH INNERGÅRDAR
Innergårdar möter parkmark

Inom ny bostadsbebyggelse bildas områden, innergårdar på
kvartersmark som möter både parkmiljö och gaturum.

Illustration: Markerade områden visar var kvartersmark möter parkmarken.
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Ett mjukt gränssnitt mellan innergårdar och parkområde är
viktigt för att skapa en grön, luftig och öppen atmosfär. Det
innebär att gårdarna inte tillåts avgränsas med fysiska plank
eller staket, vilket starkt bidra till en privat och sluten karaktär. Kontakten mellan innergårdarna och parken ska istället
domineras av grönska som får inramas av lägre häckar så
att siktlinjer och vattenkontakt kan bibehållas. Eventuella höjdskillander mellan park och innergårdar ska gestaltas
med växtbeklädda stödmurar, lägre häckar eller terrasserade
slänter på kvartersmarken. Anslutningar skapas med trappor
eller slänter.

I det södra av de två bostadskvarteren finns ett område där
kvartersmarken möter Rävspelet. Nivåskillnaden mellan
grönyta och Rävspelet tar förslagsvis upp genom låga murar
med vegetation. För att skapa en god kontakt mellan de privata gårdarna och omkringliggande parkmark så är tomten
på kvartersmark restriktiv i sin utformning. Det vill säga inga
fysiska inhägnader så som staket eller plank får uppföras.
Dock tillåts som tidigare nämnts lägre murar och häckar.

Södra läktarområdet

Inom norra delarna av planområdet, precis söder om södra
läktaren finns en yta med kvartersmark där planen medger
bostadshus på fyra våningar in mot läktarområdet och tre
våningar ut mot Fredriksskansgatan. I bostadshusets bottenplan möjliggörs också för förskoleverksamhet där utemiljön
kring södra läktaren även ska kunna nyttjas som förskolegård. Nivåskillnaden mellan det upphöjda Entrétorget (2,7
m) och södra läktarområdets ursprungliga nivå på cirka 1,5
m ska tas upp genom den föreslagna byggnationen samt de
uthusbyggnader som medges i planen.
Andra möjligheter att fånga upp den nivåskillnad som uppstår är genom att anlägga ramper, trappavsatser eller planteringsytor. Fördelen med att bibehålla den ursprungliga marknivån kring södra läktaren är bland annat att förskolan då
får större plan yta att använda för sin verksamhet samt att
entréerna till läktaren får större, fritt utrymme. Uthusbyggnationen och annan avgränsning mot torget ska utformas
nedtonat och inte dominera platsens karaktär.

Foto: Uteplatser kan bryta upp en gräns mellan privat och offentligt. Frankfurt.
Kontoretarkitekter

Innergårdar möter gatumark

Gränsområden mellan innergårdar och lokalgator ska vara
fria från avgränsande strukturer så som plank, staket och
häckar, vilket också regleras i planen. Syftet med den öppna
planlösningen är dels att säkerställa räddnings- och servicefordonens framkomlighet, men också att stärka den öppna
känslan i området och motverkar mörka, slutna gaturum.
Markbeläggning fastställs och bekostas av exploatör, men
bör harmoniera med anslutande lokalgator.

Foto: Nuvarande utformning av området söder om södra läktaren.
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Variation och stor hänsyn till befintliga signalbyggnader och
element så som Stagneliusskolan och Rävspelet, regleras
i planen med bestämmelser om höjd över nollplanet. Siktlinjerna mot Kalmar befästningsstad med domkyrkan som
central byggnad bör också hållas fria. I öster föreslås en mer
fri byggnadsgestaltning som anknyter till organiska former i
park- och vattenrummet.

UTFORMNING AV BEBYGGELSE
Övergripande bebyggelsekaraktär

Den byggnadsmässiga visionen med utvecklingen av Fredriksskans är att skapa en livfull och varierad stadsmiljö. Den
målsättningen har i huvudsak en utgångspunkt: Att värna
mötet mellan stram stenstad och det öppna park- och vattenrummet.
I planen finns därför bestämmelser som ställer krav i vissa
detaljerade frågor kring gestaltning och arkitektur. Bebyggelsemiljön ska inte ha för trånga och mörka gator eller gårdar
och byggnaderna ska hålla en hög arkitektonisk nivå. Det
är viktigt eftersom en relativt tät och hög bebyggelse föreslås i en känslig miljö inom riksintresse för kulturmiljövård.

Bilderna nedan har tagits fram för volymstudie av nytt
bebyggelseförslag jämfört med befintlig bebyggelse.
Det är en principbild, så illustrerad ny bebyggelse är endast exempel på fasadutformning för att åskådliggöra
att våningsantal och fasadmaterial kan variera.
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Illustration: Vy genom Stagneliusskolans område.
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Illustration: Vy öster ifrån med Rävspelet i väster och A-planen i norr.
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Fasader mot Fredriksskansgatan

Fredriksskansgatan ska ges karaktär av en representativ paradgata längs med områdets renässansbyggnader in till barockens Kvarnholmen. Ett uttryck som även bör stödjas av
intilliggande, nya bostadsfasader. I planen finns tre kvarter
med längre fasader som vetter mot Fredriksskansgatan. Det
är av stor vikt att dessa utformas med en tydlighet då de tre
fasaderna kommer spela en huvudroll i upplevelsen av området. Ambitionen är att genom byggnationen skapa ett stilrent
intryck genom fasader av sten eller puts, vilket kan kopplas samman med Malmens stenstadsbebyggelse. En modern
tolkning av begreppet stenstad kan bland annat innebära:
-

Balkongerna längs med Fredriksskansgatan är indragna för
att stärka den visuella kontakten med domkyrkan och Kvarnholmen. Samtliga byggnader är indragna mot parkområdet
så att ett respektavstånd på 3 meter uppstår mellan husfasad
och befintlig Fredriksskansmur. Det är i dagsläget osäkert
hur stor del av Fredriksskansmuren som är möjlig att bevara.
Alternativt kan murens karaktäristiska murpelare sparas.

Släta fasader av sten eller puts
Restriktivetet mot utskjutande byggnadsdelar.
Irreguljära fönsterplaceringar, som dock bör följa 		
ett visst repetitivt mönster
Viss samhörighet och balans mellan de tre fasaderna
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Illustration: Vy norr ifrån längs med Fredriksskansgatan

Foto: Olika typer av sten- och tegelfasad. Nyréns arkitektkontor

Foto: Olika typer av sten- och tegelfasad. Nyréns arkitektkontor
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Fasader mot Malmfjärden och parkområdet

Bebyggelsekaraktären i de östliga delarna skiljer sig en del
mot bostäderna längs med Fredriksskansgatan. Denna del
av området har en tydligare koppling mellan Malmfjärdens
vatten och parkområdets grönska. Det gör att både balkonger och terrasser kan tillåtas mot havsbandet, så att utsikt och
vattenkontakten kan nyttjas optimalt. Konkreta krav på utformning har inte bedömts nödvändiga att reglera i planen,
men det är av stor vikt att en annan slags karaktär än den
i väster skapas, här med större inslag av fantasi, lekfullhet
och flexibilitet i formspråket. Färgerna bör vara ljusare och
fasaderna präglade av en öppen karaktär, gärna med träinslag
och med stor andel glaspartier.
Foto: Ekobyggportalen

Foto: Nyréns arkitektkontor

Foto: Nyréns arkitektkontor
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Parkeringsgarage under bebyggelse och parkområde

I planen skapas möjlighet att bygga ett parkeringsgarage till bostäderna, under kvartersmark där även del av garaget hamnar
under allmän platsmark – park. Planen reglerar in- och utfarter, vilka nås via Fredriksskansporten respektive entré nr 5. Garaget ska inrymma parkeringsmöjligheter för mellan 200-300 bostäder

Illustration: Det rödmarkerade linjen visar området för underjordisk parkering, vilken kommer hamna undr både bebyggelse och parkmiljö.
GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS
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4. Teknisk utrustning

BELYSNING
Gator, torg och byggnader

Olika typer av ljussättning, 3000 Kelvin, föreslås i området
utifrån funktion och karaktär. Längs med Fredriksskansgatan, som är en paradgata, föreslås högre armatur. På de
båda mindre lokalgatorna bör belysningsarmaturen vara
något mindre och placeras längs med gatorna med cirka 20
meters mellanrum. I de båda torgytorna Malmfjärdstorget
och Strandtorget övergår belysningen från armatur till låga
pollarbelysningar där ljuset riktas nedåt för att inte blända
gående i parken.
Vid särskilt viktiga platser så som passager, entréer eller signalbyggnader kan en belysning med armatur av bättre kvalitet och som avviker från standard tillåtas. Syftet kan vara
funktionellt eller estetiskt.

Foto: Exempel på belysning av bra kvalitet som avviker från standardutfarandet.

Parkmiljö

Karaktären av park kan förstärkas med hjälp av ljussättning,
belysning och skuggspel. Även här bör en vit färg på 3000
grader Kelvin användas. Exempelvis kan särskilt viktiga träd
eller grönområden belysas så att dess grönska eller grenverk
framhävs utifrån årstidernas växlingar. Varierande färgskala
på belysningen skapa också intressanta effekter. Träden på
Rävspelet eller miljöerna kring Entrétorget är exempel på
områden som kan ljussättas på föreslaget sätt.

Foto: Belysningspollare vid offentlig plats.

Foto: Belysning av träd, exempelvis Rävspelet. Eskilstuna kommun
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BRYGGOR
Förutom Sjötorget med tillhörande dagvattenanläggning så
kan en brygga med liten bryggplats uppföras vid Kärringalåret. Där ska också sittmöjligheter kunna erbjudas. Förekomsten av bryggor är inte avhängt badmöjligheten utan bör
ses som ett viktigt sätt att skapa vattenkontakt och öka förutsättningar för god vistelse vid vattnet. Tillgänglighetsanpassning är ett viktigt inslag, vilka ska integreras på ett tydligt
men till platsen passande sätt. Angöring av båtar hänvisas till
den större bryggkonstruktionen vid Sjötorget.

Foto: Belysning av gradänger, från Hudiksvall, taget av Nyréns ljusdesigner

MÖBLERING AV HÅRDGJORDA YTOR OCH PARKMILJÖER

Foto: Allmän träbrygga i Lillviken. Lillvikens bostadsrättsförening

Det är viktigt att möbleringen inom Fredriksskans så som
papperskorgar, bänkar och övriga sittmöjligheter får en enhetlig utformning. Eftersom området har en central roll i
Kalmar, är ett flitigt använt rekreationsområde och dessutom
är kulturhistoriskt intressant bör kvaliteten på möbleringen
vara god och gärna ligga över standard. Designen ska stämma väl in med ny, uppförd bebyggelse och får gärna vara
modern i sin karaktär.
Vid behov av mindre byggnader för säsongsbundna aktiviteter så som exempelvis kiosk eller toalett kan befintliga paviljonger flyttas inom området, vilket också planen medger.
Foto: Norr Mälarstrand, Stockholm
GESTALTNINGSPROGRAM - FREDRIKSSKANS
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5. Tekniska anläggningar

Elnätsstation, pumpstation för vatten och avlopp
(VA) samt bryggkonstruktion för hantering av dagvatten utgör tekniska anläggningar i området.
ELNÄTSTATION OCH PUMPSTATION FÖR VATTEN
OCH AVLOPP
För att förse befintlig, kringliggande bebyggelse samt nya
bostäder inom området med elektricitet måste nuvarande
nätstation flyttas. Nytt föreslaget läge för en sådan central,
som innefattar både nätstation och transformatorstation,
alltså två enheter, är vid norra Fredriksskansporten och norr
om Rävspelet, i direkt anslutning från Fredriksskansgatan.
Vid det norra läget, vid porten, står en toalettbyggnad som
i dagsläget inte används och därför kan flyttas och ersättas
med en transformatorstation. Porten, öppningen i muren
möjliggör för servicefordon att komma till transformatorstationen vid behov av underhåll och skötsel. Den andra av
de två elenheterna, placeras norr om Rävspelet på en plan,
körbar yta så att även servicefordon kan komma till. Vändplatsen för skötselfordon ska i anslutning till byggnaden utformas så att andel markyta som påverkas blir så liten som
möjlig. Den aktuella ytan vid Rävspelet delas av Kalmar vattens pumpstation, där även byggrätt för vatten och avlopp
måste anges inom planen. Pumpstationen kan eventuellt dela
yttre hölje med transformatorstationen för el där angöring
sker och via Fredriksskansgatan.

Foto: Befintlig transformatorstation innanför Fredriksskansmuren
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Foto: Föreslagen plats för ny transformatorstation.

För både transformator-, nät- och pumpstation ställs krav på
gestaltning och utformning. Förutom att de båda enheterna
ska var tekniskt säkra och funktionella så krävs en utformning som stämmer väl in med omgivande miljö och karaktär.
Det kan bland annat uppnås genom gedigna och omsorgsfulla fasadmaterial så som trä, puts eller aluminium/stål. Alternativt kan byggnaderna kläs in med spaljéer för växter att
klättra på, vilka smälter väl in med omgivningen.

Illustration: Föreslagna läge för transformatorstation (söder och norr) och
pumpstation (söder)

En annan uttrycksmöjlighet är att i motsats till ovanstående
förslag, utformar skalen till de båda transformatorerna som
konstnärliga installationer. Då blir syftet istället att skapa ett
element som avviker från omgivningen och ger en mer effektfull upplevelse. Ett sådant uttryck kan förstärkas ytterligare genom olika effektbelysningar.

AVFALL
Avfallshanteringen på Fredriksskans ska lösas genom en teknik med nedgrävda kärl som lyfts upp ur marken och töms
av kranbil. Detta system möjliggör att skapa kompletta återvinningsstationer med samtliga fraktioner, det vill säga alla
typer av hushållsavfall. Varje nybyggt kvarter bör ha ett system med avfallshantering, där två av dessa är fastställda till
kvarterens entrépunkter, vid norra lokalgatan samt norr om
Rävspelet.

Foto: Referens Stockholm, utformning elcentral. Urban Design AB

Foto: Referens utformning sopstation under mark, Portugal.

Foto: Referens utformning pumpstation, flickr.com

Foto: Referens utformning elcentral, flickr.com

Foto: Referens från Lund med flertalet fraktioner. Foto: Irec
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DAGVATTEN
I samband med exploateringen kommer den hårdgjorda ytan
att öka inom planområdet och därmed också volymen dagvatten. Hög grundvattennivå gör att lokalt omhändertagande, t.ex. naturlig infiltration av dagvatten, är mindre lämpligt
i området. Det finns därför behov av en samlad lösning för
rening av dagvatten från planområdet.
Dagvattnet i området kommer att hanteras i en öppen reningsanläggning till vilket vattnet leds i slutna, nedgrävda
system för att inte frigöra befintliga markföroreningar. Vatten från allmänna gator, torg och parkmiljöer leds till det
nedgrävda systemet där det fördröjs och renas. Längs Fredriksskansgatan och områdets lokalgator ställs vissa gestaltningskrav på utformning, lutning och markmaterial, så att
vattnet på bästa ätt kan ledas mot brunnar för att samlas upp.
Vatten från kvartersmark leds till anvisade anslutningspunkter, vilka sedan ansluter vattnet till daggvattendammen

Foto: Damm för dagvattenhantering med brygga. Foto: Järven Ecotech

Reningsanläggningen, eller dammen, kommer byggas som
en tät skärmbassäng och placeras i Malmfjärden. Tätheten är
viktig för att inte eventuella markföroreningar ska komma i
kontakt med havsvattnet. Dammen avgränsas av ett system
av vattendelare vilka överbyggs med bryggkonstruktioner
för att förena det tekniska systemet med ett rekreativt utbud
av funktioner. Möjligheter finns att skapa ett system av bryggor som även kan fungera som förankringspunkt för mindre
båtar. Bryggkonstruktionen kommer också få en yta för rekreation, avkoppling och med sittmöjlighter, Sjötorget, vilket
presenterats i tidigare kapitel.

Illustration: Plats för dagvattendamm med bryggkonstruktion. Kalmar Vatten AB
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Rening av vattnet samt avskiljning av näringsämnen i anläggningen kan ske genom att anlägga flytande våtmarker.
Våtmarken är en flytande växtbädd med planterad vattenvegetation som ger en koncentrerad våtmarkseffekt och som
tillför en variation av parkens biologiska mångfald och upplevelsevärden.

Foto: Plantering av vttenväxter görs i material återvunnet från PET-flaskor. Foto:
Vegtech

Foto: Damm för dagvattenhantering med brygga. Foto: Järven Ecotech

Foto: Flytande öar av våtmark. Referensbild från Täby kommun. Foto: Vegtech
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1. Inledning
Allmänt
Fredriksskansområdet domineras av Kalmar FFs gamla matcharena. Området ligger som en
halvö eller udde ut i Malmfjärden just norr om stadskärnan på Kvarnholmen.
Arenan och området nämns ofta synonymt och arenan kallas allmänt Fredriksskans. Utöver arenan rymmer området också träningsplaner för fotboll. Stora delar av Fredriksskansområdet har
varit och är inhägnat och därmed exklusivt tillgängligt för fotbollen, idrottsföreningar och skolidrotten som använder sig av området.
2011 byggdes en ny arena med tillhörande träningsplaner för Kalmar FF intill E22. I och med
fotbollens flytt från området öppnades möjligheten för en förändring av området.
Förutsättningarna att bebygga och göra området mer allmänt tillgängligt började utredas i ett
planprogram som färdigställdes under vårvintern 2012. Området var då tänkt som campusområde för Linnéuniversitetet. Efter samrådstiden för planprogrammet ändrades dock planerna för
universitetet och istället valdes en annan plats för etablering.
Efter planprogrammet har arbetet med en omvandling av området fortsatt utifrån de nya förutsättningarna. Flera scenarier och utformningar har studerats. Inriktningen har varit att Fredriksskans ska utvecklas för idrott, rekreation, bostadsbebyggelse och förskola.
Detaljplanens syfte, innehåll och avgränsning
Planområdet ligger omedelbart norr om Kvarnholmen på Norra Malmen.
Planområdet har avgränsats till de delar som behöver ändras för att genomföra ny exploatering
samt för de tekniska anläggningar som planens genomförande förutsätter. Planområdet omfattar
därmed främst del av södra Fredriksskans samt del av Fredriksskansgatan och ett separat litet
planområde om 5x5 kvm för transformatorstation invid den norra porten till Fredriksskans arena.
Planens syfte är att pröva möjligheten att öppna upp och bebygga det tidigare inhägnade området
och på så sätt utveckla Kalmars stadskärna.
Inom planområdet föreslås kvarter med bostäder och möjlighet till verksamheter och förskola i
bottenvåningen. All mark inom planområdet är i kommunal ägo. Planområdet är cirka 2,5 hektar
varav ca 0,2 hektar vattenområde.

Bild från Fredriksskansgatan med Domkyrkan i fonden.
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MKBs syfte, innehåll och avgränsning.
En behovsbedömning har gjorts inför planarbetet. I denna identifieras risk för påverkan på kulturmiljön och landskapsbild i riksintresset samt risker kopplade till hälsa och säkerhet. Det identifieras risk för påverkan på vatten och miljökvalitetsnormer (MKN) på grund av markföroreningar
vid framtida översvämningar i det låglänta området. Störningar från den intilliggande verksamheter på arenan i kombination med närliggande nya bostäder ses som en riskfaktor. Länsstyrelsens
samrådssvar på planprogrammet stödjer slutsatserna i behovsbedömningen.
Planområdet ligger inom riksintresset Kalmar län K48 och nästan halva området är del av den
gamla skansen (försvarsanläggningen) och klassat som fornminne (RAÄ 93).
Området ligger inom strandskyddat område. Förutsättningarna för upphävande av strandskyddet
inom kvartersmark behandlas i planbeskrivningen.

Bild från MKB till Detaljplan för Gota Media som visar gräns för fornminnet och
gräns för området med riksintresse. Planområdet i blå linje.
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Bild som visar planområdet samt Malmfjärdsområdet.

Förhållande till andra planer och beslut
Förutsättningarna för att omvandla Fredriksskans är utredda i både övergripande planer och dokument samt i planprogram framtaget inför detaljplanläggningen.
Översiktsplan
Gällande översiktsplan ”Översiktsplan Unika Kalmar” (laga kraft 2014-11-07) innehåller bland
annat en övergripande strategi om att skapa mer stadsliv. Det finns i kapitel om denna strategi
några beskrivningar av stadsdelen Innerstaden och Fredriksskans ingår i vad som kallas en utökad
stadskärna. Kvarnholmens centrumverksamheter utvecklas i denna vision mot Västra Malmen via
Sveaplan. Fredriksskans bedöms som ett mycket viktigt område att förädla likt planförslaget för
att mentalt och fysiskt kunna förverkliga denna vision. Fredriksskans ingår också i ett övergripande utvecklingsstråk kallat ”city till city” vilket utgörs av ett övergripande stråk mellan stadskärnan och handelsetableringarna i Hansa City i väster. I detta stråk utgör Erik Dahlbergs väg en
mycket viktig länk som stadsgata och Fredriksskans har därför strategiskt viktiga roller utifrån
detta som planförslaget bedöms möjliggöra. I kapitlet finns flera ställningstaganden som planförslaget har ett tydligt stöd i:
 Planera för ett hållbart perspektiv där det råder en balans mellan hyresrätter, bostadsrätter
och eget ägande
 Planera tät och blandad bebyggelse och innehåll (bostäder, arbetsplatser, service samt kultur- och fritidsaktiviteter) i stadskärnan
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Hitta kombinationsmöjligheter mellan handel och annat utbud i syfte att erbjuda bredare
möjligheter till aktiviteter och upplevelser.
Göra det stadsnära vattnet mer tillgängligt och vara en aktiv del av stadens miljö.
Utveckla projektet bryggornas och strandpromenadernas stad till att innefatta hela staden.

Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum
En fördjupad översiktplan för Kvarnholmen med
omgivande vattenrum antogs under 2011. Visionen
för den fördjupade översiktsplanen är “Förädla unika
Kvarnholmen” och utgångspunkten är att lyfta fram
och stärka dess unika kulturarv samt det rika utbudet
av gröna och blå rum i området. Övergripande finns
två strategier som planförslaget särskilt berör och har
stöd i; rekreationsstråk längs kusten samt en utökad
stadskärna med mer stadsliv. Malmfjärdens vattenrum
beskrivs som avgörande för att kunna koppla de södra
och norra delarna av rekreationsstråket längs Kalmars
kust. Fredriksskansområdet är en viktig del i detta
som idag beskrivs som ett inhägnat område med barriärer som istället utestänger den bredare allmänheten.
Intrycket av en stad byggd på öar bör förstärkas enligt
planen och sammanhängande gröna stråk bör etableras och förstärkas. Vikten av att skapa rumsligt sammansatta och hållbara miljöer med fokus på publika
mötesplatser lyfts också.

Karta med principiellt viktiga siktlinjer och utsikter från Fördjupning av översiktsplan för Kvarnholmen.

Planprogram
Under inledningen av 2012 togs ett planprogram fram för området (Program inför detaljplan för
Fredriksskansområdet). I programmet studerades ett större område som omfattade hela Malmfjärdsområdet för att Fredriksskansområdet skulle kunna bli en integrerad del av staden. Programmet är en gedigen utredning av förutsättningarna att bebygga Fredriksskans. Under rubrikerna Värden, Förutsättningar och Tekniska förutsättningar belyses tidigare material och utredningar utifrån planerna på ett campus för Linnéuniversitetet på området.
Detaljplan
För planområdet gäller två detaljplaner, Förslag till ändring av stadsplanen för områden vid
Malmfjärden, från 1948 och detaljplan för Fredriksskans idrottsplats från 1957. I stadsplanen från
1948 är området reglerat som Område för idrottsändamål runt arenan och Allmän plats, park eller
plantering i övriga delar. Fyra byggrätter finns markerade motsvarande dagens Norra- och Södra
läkare, Gymnastenbyggnaden väster om planen samt roddklubbens lokal i sundet mellan
Fredriksskans och ön Biskopsnäsan. I övrigt får marken inte bebyggas. Detaljplanen från 1957
reglerar idrottsändamål och tillåter uppförande av en serverings- och omklädningspaviljong söder
om dåvarande huvudläktaren. I övrigt får marken inte bebyggas.
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Bilden visar gällande detaljplan från 1948 för större delen av området.
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Planförslaget

Illustration av planförslaget.

Fredriksskansgatan omgestaltas för att bättre fungera som stadsgata när området ändrar karaktär
till ett mer blandat stadsområde.
Utmed Fredriksskansgatan är bebyggelsen samlad i två grupper. I Strandgatans förlängning anordnas en bebyggelsegrupp vid en platsbildning med infart från Fredriksskansgatan. Platsbildningen ligger vid den gamla huvudentrén till området och är tänkt att ytterligare förstärka intrycket av entré till området. Norr om platsen placeras en mindre vinkelbyggnad i 3 våningar samt
indragen takvåning. Söder om platsen placeras två kvarter på mellan tre och fem våningar. Kvarteren har en förgårdsmark utmed Fredriksskansgatan. Från platsbildningen når man sedan via
gaturummen parken och vattnet.
Norr om Rävspelets trädvolym föreslås en stickgata med bebyggelse på vardera sidan. Förslaget
visar två sammanhållna kvarter i norr och tre mindre stadsvillor i söder.
Bebyggelseområdet måste klimatskyddas mot risken för framtida översvämningar. Ett sätt att
göra detta är att terrassera området. Detta åstadkoms genom att den tillkommande nya bebyggelsen placeras på tillräcklig höjd mot Fredriksskansgatan. För ekonomin i omgestaltningen av Fredriksskans är tillskapandet av byggbar kvartersmark viktigt.
Förändringar efter samråd
Efter samråd har vissa förändringar av planförslaget gjorts, se även samrådsredogörelsen. Utöver
redaktionella justeringar och utformningar av planbestämmelser avgränsas planområdet till att
endast omfatta planerade nya bebyggelsekvarter, nya gator och torg samt mellanliggande park
med underliggande garage. Planområdets omfattning har anpassats till behovet av att förändra
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gällande plan utifrån förslagen om exploatering. Inga förändringar som kräver ny detaljplan föreslås för större delen av vattenområdet, strandzonen och parkytorna. Dessa delar har därför utgått
i det fortsatta planarbetet.
Föreslagen bebyggelse har justerats för att bättre överrensstämma med stadens silhuett, parkrummet och närliggande bebyggelse. Byggrätt norr om entrétorget har justerats till en byggnad i
vinkel för att skapa ett bättre avstånd från södra läktaren samt ge torget en bättre inramning. Planens avgränsning mot norr har också justerats i mötet med södra läktaren.
Byggrätter söder om entrétorget har justerats för att förstärka siktlinjer mellan torg och park samt
förlängts mot öster. Volymerna för byggrätter norr om den nya södra gatan har omfördelats med
syfte att förstärka siktlinjer mellan gata och park. Byggrätter söder om södra gatan har sänkts för
att förstärka effekten av nedtrappning mot söder.
Byggrätter längs Fredriksskansgatan har dragits in några meter från gatan för att bibehålla en lägre
gräns mot gata där befintlig hög mur löper samt anpassats bättre till Fredriksskansporten.
Granskning
Efter granskningen har endast mindre redaktionella ändringar gjorts av planförslaget.
Nollalternativ
Nollalternativet utgår från dagsläget och gällande detaljplan med park och idrottsändamål. Det är
en beskrivning av en trolig utveckling av området inom nu gällande bestämmelser.
Nollalternativet kan innebära att parken öppnas upp och görs allmänt tillgänglig. Detta ger möjlighet för utveckling av parkytorna inom Fredriksskans.
Planen medger dock inga fler byggrätter. Även om den ursprungliga planen innehåller byggrätter
kring arenan bedöms det inte som troligt att nya byggnader skulle uppföras i enlighet med planförslaget utan att en ny detaljplan tas fram. Nollalternativet bedöms innebära att arenan behålls
med sitt nuvarande utseende.
Alternativavgränsning - andra förslag till utformning
Inför detaljplaneringen av området studerades alternativa förslag till utformning för platsen. Förslagen kan ses som exempel på helhetsgrepp för att klargöra konsekvenserna av olika
utformningar. Förslagen visar på olika sätt att hantera mötet
mellan det byggda och parken samt relationen till vattnet.
Alternativ A innebär att bebyggelsen placeras för att skapa ett
inre parkrum mot Fredriksskansgatan. Mot vattnet öppnar
bebyggelsen upp sig mot en publik promenad som utgör mötet mellan bebyggelse och vatten. Ön Biskopsnäsan lämnas
obebyggd men kompletteras med bro mot Lindö.
Bostäderna blir med detta upplägg mycket attraktiva eftersom
de kommer nära vattnet. Även strandpromenaden kan få stora kvaliteter genom ett smalt, nästan
urbant uttryck. Fredriksskansgatan får ett öppnare sammanhang.
Alternativ A - inre parkrum
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Alternativ B innebär att nästan all bebyggelse placeras mot Fredriksskansgatan. Hela ytan mellan arenan och Rävspelet bebyggs
med kvarter. Detta ger ett generöst parkrum mot Malmfjärden
innefattande Rävspelet i söder och arenan i norr. Fredriksskansgatan kan få ett urbant uttryck med kvartersbebyggelse längs hela
Fredriksskans. Kontakten med parken och vattnet blir samtidigt
mindre tydligt. Mindre tillägg i form av kajhus föreslås i norr mellan Fredriksskans och
ön Biskopsnäsan.

Alternativ B - yttre parkrum

Modellbild av Alternativ B

Alternativ C utgör grunden för planförslaget. I detta alternativ
åstadkoms också ett gemensamt parkrum längs vattnet. Men
genom att bebyggelsen är mer samlad i grupper än de övriga
alternativen varierar djupet i parken. På detta sätt åstadkoms
en gaturum längs Fredriksskansgatan som är både stadsmässigt och öppet för utblickar över Malmfjärden och Kvarnholmen. A-plan integreras i det norra parkrummet medan det
södra parkrummet rymmer skolidrott, lek och spontanidrott.
Alternativet bedöms säkerställa värdena i riksintresset samtidigt som det bidrar till både stads- och parkmiljön. Planförslaget utgörs i stort sett av bebyggelsen runt det södra parkrummet i alternativet. Delen runt A-plan utgår av hänsyn till
den idrottsverksamhet som fortfarande pågår på och runt
planen.
Alternativ C – sekvens av parkrum

Modellbild av Alternativ C
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2. Miljökonsekvenser
Stadsbild och kulturvärden
Förutsättningar
Större delen av planområdet består av mark som fylldes ut under slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet. Skansen som gett namn åt området anlades 1735. Den låg i planområdets södra del
och är klassad som fornminne (RAÄ 93). Av skansen är inget synligt idag. Området är starkt
präglat av utbyggnaden av idrottsplatsen från 1919 och framåt. Fredriksskansgatan anlades 1925
och under 1920- och 1930-talen gjordes stora insatser för att försköna idrottsplatsen och parkområdet.

Karta från planprogrammet som visar 1854 års kustlinje i grönt i relations till dagens situation.

Bedömningen av planförslagets miljökonsekvenser påverkas mycket av att området är del av ett
riksintresse. Hela Kalmars stadskärna är ett utpekat riksintresse för kulturmiljön. I riksintressebeskrivningen för ”Riksintresset Kalmar Län K48” framgår:
Motivering för riksintresset:
Befästnings- och sjöfartsstad som var huvudpunkten för Sveriges Östkustförsvar vid Danmarksgränsen fram till
1600-talets senare del och som utgör ett av landets främsta exempel på 1600-talets stadsbyggnadskonst. Förvaltningsstadens fortsatta utveckling. (Fästningsstad, Residensstad, Slottsmiljö).
Uttryck för riksintresset:
Slottet med medeltida delar och huvudsaklig prägel av renässansen. Lämningar av medeltidens och det tidiga
1600-talets stad vid slottet. 1600-talsstaden på Kvarnholmen, med välbevarad rätvinklig rutnätsplan och omgivande befästningar. Gatukaraktären, platsbildningar och tomtstruktur. Domkyrkan av Nicodemus Tessin d.ä.
och offentliga byggnader. Bebyggelsekaraktären med många karolinska stenhus och småskalig träbebyggelse och
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gårdar. Byggnader och nya bebyggelseområden med mer storstadsmässig karaktär från 1800-talets senare del och
1900-talets början, park- och institutionszon. Förstäderna Östra Malmen, en av de få i landet från 1600-talet,
och Ängö (1864) samt omgivande bebyggda öar som Varvsholmen med den f.d. skeppsgården. 1930-talets utvidgningsområden med s.k. radstående hus med ursprung i bostadssociala reformer och villaområden utbyggda
kring ett rikt förgrenat nät av gamla infartsvägar. Stadens siluett med monumentalbyggnadernas dominerande roll
samt utblickarna, medeltids- och 1600-talsstadens vattenområden och den visuella kontakten mellan slottet,
Kvarnholmen och områdets övriga delar.
Fördjupad beskrivning 2008

År 2008 gjordes en fördjupad beskrivning och analys av den norra delen av riksintresset av Barup
& Edström arkitektkontor på uppdrag av Länsstyrelsen och Kalmar kommun. Arbetet definierar
kulturhistoriska värden inom denna del av riksintresseområdet och ger vägledning i vilka avseenden Malmfjärdsområdet med Fredriksskansområdet är förändringskänsligt och på vilket sätt tillkommande bebyggelse bör anpassas. I beskrivningen delas riksintresset in i olika områden. Planområdet berör delområdena 5 och 8.

Delområden i den fördjupade riksintressebeskrivningen (Barup och Edström 2008, från kulturmiljöutredning, Kalmar läns museum).

För delområde 5 (Område Kvarnholmen norr utanför stadsmuren) skriver man under konsekvensanalys:
Områdets öppna karaktär bidrar till vy från Ängöleden i norr med domkyrkan och omgivande lågbebyggelse som
blickfång. Trädridåerna längs Södra Kanalgatan utgör en pregnant del av blickfånget särskilt under sommarhalvåret. Hänsyn till vattenkontakt, förbindelse över broar och historiska öppningar i befästningen runt Kvarnholmen
samt siktlinjer och blickfång över Malmfjärden är viktiga aspekter och bör tillvaratas i planeringen.
För delområde 8 (Område Malmfjärden) skriver man under konsekvensanalys:
Området utgör en välfungerande, rekreativ resurs i stadslandskapen som bör respekteras men även förädlas och
göras mer tillgänglig. Ett stort värde utgör även stadens historiska siluett med Ängö mot Kvarnholmen med Dom-
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kyrkan som dominerande volym, vilken bör vidmakthållas. En framtida bebyggelse nära vattenlinjen och strandremsan bör respektera områdets naturupplevelse genom öppenhet av campuskaraktär.

Bild från fördjupade beskrivningen med markerade siktlinjer och utblickar (Barup och Edström 2008, från kulturmiljöutredning, Kalmar läns museum).

Den fördjupade beskrivningen lägger stor vikt vid visuella värden som utblickar, siktlinjer och
landmärken. Vyerna över Malmfjärden mot Kvarnholmen och dess silhuett lyfts fram, liksom
vyerna mot Kvarnholmen från norra infarterna, däribland Fredriksskansgatan.
Georadarscanning

En georadarscanning av området har utförts för att undersöka spår av skansanläggningen. Utredningen visar att större delen av grundläggningen av Fredriksskans är bortgrävd. Om kommunen i
samband med saneringsarbeten kommer ner till de djup där eventuella rester av grundläggningen
blir synlig kommer dessa att dokumenteras.
Bevarandevärda byggnader

Kalmar läns museum har tagit fram en kulturhistorisk utredning för hela Fredriksskansområdet
(Fredriksskansområdet, kulturhistorisk utredning, 2011). I sammanfattningen står:
Följande byggnader/anläggningar tillmäts ett mycket högt kulturhistoriskt värde:
• Idrottsplatsen(huvudplanen)
• Den solida delen av kalkstensmuren med entréer
Följande byggnader/anläggningar tillmäts ett högt kulturhistoriskt värde:
• Södra läktaren
• Gamla tennishallen/”Gymnasten”
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• Serveringskiosker (2 st.)
• Parken ”Rävspelet”
Samtliga ovan listade anläggningar eller byggnader bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt värdefulla och
förses med skyddsbestämmelser i detaljplan (q).
För den uppbrutna delen av kalkstensmuren, roddklubbens byggnader (2 st.) och den norra läktaren rekommenderas bevarande och varsamhet vid förändring. Ungdomspaviljongen, samt träningsplanerna (3 st.) tillmäts ett
begränsat kulturhistoriskt värde, varför ingen särskild hänsyn till dem anses nödvändig.
Motståndarlagets läktare, de transportabla läktarna, KAIK:s klubblokal, KFF:s klubblokal, toalettkuren,
transformatorstationerna och ”Friggebodarna” tillmäts ett ringa kulturhistoriskt värde, varför ingen särskild hänsyn till dem anses nödvändig.
Av de ovanstående byggnaderna och anläggningarna med kulturhistoriskt värde berörs den södra
serveringskiosken och delar av den solida kalkstensmuren med entréer av planförslaget. Övriga
byggnader och anläggningar som berörs är Ungdomspaviljongen, träningsplanerna och KFFs
klubblokal.
Nollalternativ
Hela den solida kalkstensmuren, alla byggnader och Rävspelet skulle kunna behållas i nollalternativet vilket i så fall är en positiv konsekvens ur kulturmiljösynpunkt. Men bevarandet av dessa är
inte säkrat med planbestämmelse. För de byggnader som det inte längre finns något behov av för
framtida verksamheter finns risk för förfall eller rivning.
I det fall man river delar av muren och tar bort stängslet kring träningsplanerna är utblickarna
värden som kan åstadkommas även i nollalternativet.
Om kommunen väljer att bygga om parkytorna mot vattnet utan nya byggrätter skulle samma
tillgänglighet till vattnet kunna åstadkommas även i nollalternativet. Detta är dock ett mindre
troligt scenario, då inga tillkommande byggrätter kan användas för att finansiera en ombyggnad.
Från Ängövägen innebär alternativet ett bibehållande av dagens förhållanden mellan Fredriksskans och Kvarnholmen och riksintressets kärnvärden påverkas inte.
Konsekvenser av planförslaget
Beskrivningen av riksintresset fokuserar på siktlinjer och utsikter mot Kvarnholmen samt över
Malmfjärden. Specifikt inom Fredriksskans redovisas siktlinjen in mot Kvarnholmen längs med
Fredriksskansgatan samt från samma gata mot Ängö. I den fördjupade beskrivningen redovisas
också utsikten från udden söder om Rävspelet mot Kvarnholmen.
I planförslaget har hänsyn tagits till utblickarna inifrån området. Fredrikskansgatans gaturum tydliggörs genom att väggar tillförs och siktlinjen mot domkyrkan förtydligas. Gaturummets skala
har anpassats till Stagneliusskolans volym, men även till höjden på träden i Rävspelet, och de föreslagna byggnadernas höjd inkräktar inte på Kvarnholmens siluett. Efter samrådet har planförslaget omarbetas så att föreslagen bebyggelse placeras indragen några meter från Fredriksskansgatan, bl.a. för att vidga siktlinjen mot domkyrkan och ge större utrymme för Stagneliusskolans
volym vilket förstärker hänsynstagandet. De utpekade siktlinjerna mot Kvarnholmen påverkas
inte nämnvärt i förhållande till övrig tillkommande bebyggelse. Strukturen i förslaget till bebyggelse gör att fler allmänna gator leder ner till vattnet och parkrummet sträcker sig mellan Fredriksskansgatan och vattnet vilket bidrar till att öka kontakten med vattnet. Bebyggelsen trappas
ner i skala mot vattnet och den nya bebyggelsen underordnar sig Malmfjärdens vattenrum. Siktlinjer och utblickar över malmfjärden och Kvarnholmen som identifierats i den fördjupade över-
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siktsplanen för Kvarnholmen och i den fördjupade riksintressebeskrivningen bevaras i stor utsträckning och den föreslagna bebyggelsen har en mer uppbruten karaktär närmast vattnet. Vissa
vyer inifrån området mot Kvarnholmen kommer att påverkas såtillvida att nya byggnadsvolymer
kommer att helt eller delvis skymma siktlinjer mot Domkyrkan och övrig bebyggelse. Den tillkommande bebyggelsen är dock lägre än trädtopparna i Rävspelet så att siluetten av grönska mellan Fredriksskans och Kvarnholmen kommer att bestå.
Den solida delen av kalkstensmuren utmed Fredriksskansgatan norr om Fredriksskansporten och
även själva porten ska bevaras. Detta regleras med skyddsbestämmelser. Den södra delen av
muren bedöms däremot vara svår att bevara och saknar skydd i detaljplanen. Av kulturmiljöutredningen framgår att ursprungliga delar av muren bör bevaras samt att hänsyn till huvudentrén
bör tas. Den södra serveringskiosken bevaras, men kan komma att flyttas till annan plats inom
planområdet, vilket regleras genom planbestämmelse. Södra läktaren bildar en vägg i det norra
kvarteret och även om den föreslagna byggrätten är högre än den paviljong som står där idag
bedöms inte det kulturhistoriska värdet påverkas nämnvärt.
Den solida delen av kalkstensmuren bevaras vilket är positivt ur kulturhistorisk synpunkt. Även
om södra ej solida delen av muren rivs så överförs i viss utsträckning den rumsbildande funktion
som muren tillför gatan till de nya byggnader som föreslås även om bebyggelsen är högre än befintlig mur. Eftersom parken föreslås nå hela vägen fram till gatan bidrar förslaget till möjligheten
att från Fredriksskansgatan nå det vattenrum man tidigare kanske bara anat.
Med bebyggelse på Fredriksskans kommer upplevelsen av entrén från Ängö att påverkas. Det är
dock inte Kvarnholmens siluett som påverkas. Med bebyggelse mellan Rävspelet och arenan
kommer Stagneliusskolans bastanta volym att hamna bakom den nya bebyggelsen.
Men så länge bebyggelsehöjderna begränsas kommer byggnadsvolymen inte att konkurrera med
kyrkan och vattentornet. Byggnadernas höjd regleras genom planbestämmelse. Det är önskvärt
att bebyggelsen blir relativt homogen i sin siluett.

Vy från Ängö mot Kvarnholmen med en förenklad siluett med bebyggelse på Fredriksskans inlagd på fotot.

Planförslaget förbättrar tillgängligheten till området och till stranden och ger allmänheten möjlighet att ta del av vattenrummen och utsikterna över Malmfjärden i en omfattning som är bättre än
dagsläget, vilket är i linje med vad som föreslås i den fördjupande riksintressebeskrivningen.
Huvudentrén med sina karaktäristiska portar bevaras och får ny funktion som entré till park och
bebyggelse. Även den södra serveringskiosken bevaras, men kan komma att få en ny placering.
De byggnader som rivs i planförslaget, ungdomspaviljongen och KFF:s klubblokal, har bedömts
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vara av begränsat respektive ringa kulturhistoriskt värde. Dessa rivningar bedöms därför inte påverka det kulturhistoriska värdet negativt. Stadsbilden påverkas inte heller negativt av de föreslagna rivningarna.
Sammantaget bedöms förslaget medföra små negativa konsekvenser på bebyggelse och anläggningar med olika grad av kulturhistoriskt värde inom planområdet. De för riksintresset mer värdefulla värdena som t.ex. Kvarnholmens siluett och siktlinjer mot domkyrkan utmed Fredriksskansgatan påverkas ej negativt.

Modellbild av vy längs Fredriksskansgatan med föreslagen bebyggelse.

Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Åtgärder i detaljplanen:
- Skyddsbestämmelser är införda i detaljplanen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
- Byggnadernas höjd och utbredning är anpassade till värdefulla siktlinjer och rum vilket
regleras genom utformningsbestämmelser.
Ytterligare åtgärder i det fortsatta arbetet:
- Omsorgsfull gestaltning så att inte områdets karaktär konkurrerar visuellt med Kvarnholmen
Pågående verksamheter
Pågående verksamheter

I dag används Fredriksskansområdet till skolidrottsverksamhet av gymnasieskolorna och universitetet. Kommunens och grannkommunernas grundskolor hyr huvudarenan för skolfriidrottstävlingar. Olika idrottsföreningar bedriver sin verksamhet i Fredriksskansområdet: Kalmar AIK,
Kalmar SK, Kalmar GF, Kalmar RK, FI Kalmarsund och Högby IF. Dessutom finns ett antal
tillfälliga hyresgäster som hyr träningstider på konstgräsplanen. Skolidrotten sker främst dagtid
och föreningsidrott som rodd och friidrott på kvällar och helger.
Området utgörs av allmän platsmark men har under lång tid varit otillgängligt för allmänheten då
främst organiserad idrottsverksamhet och skolidrott använt de inhägnade ytorna. En grusväg
anlades 2014 längs med vattnet i parken som promenadstråk, men det går även att cykla på grusvägen. Idag används området blygsamt och främst lokaliserat till Rävspelet och Kärringalåret
även om den nya grusade gångvägen innebär att något fler människor rör sig i området idag än
förut. Framförallt hundägare och lunchflanörer använder parkområdet idag.
Förskolan Bollen som ligger i norra delen av planområdet, vid Fredriksskansgatan (en avdelning
finns för dygnet runt omsorg för ca 20 förskolebarn samt ca 10 nattisbarn). Verksamheten har ett
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tidsbegränsat bygglov till och med 2016. Under senare delen av 2016 kommer sex avdelningar på
Lindö tas i bruk.
Nollalternativ
Skolidrotten och de verksamheter som pågår inom planområdet påverkas på kort sikt inte av
nollalternativet, utan kan fortgå som idag. Förskolan kan ligga kvar under begränsad tid då verksamheten saknar stöd i detaljplanen.
Konsekvenser av planförslaget
En del av de ytor som används för idrott tas i anspråk för bebyggelse i planförslaget vilket innebär minskade möjligheter för skolidrott och andra idrottsverksamheter att utnyttja området i
samma utsträckning som idag. En mindre plan i parkstråket kommer att vara tillgängliga för idrottsändamål efter planens genomförande, men också A-plan kan nyttjas. Avsikten är att A-plan
ska vara tillgänglig dagtid för skolidrotten och kvällstid för föreningsidrott. En konsekvens av
detta är att skolor och idrottsföreningar måste söka sig till andra platser i staden. I närområdet
kan parken norr om Stagneliusskolan vara möjlig att utveckla för utomhusaktiviteter. Även Ravelinen där idrottsverksamhet pågår idag kan utnyttjas för skolidrott. Nya planer finns i anslutning
till nya arenan och det är möjligt att utveckla skolidrottsverksamheten på Lindö. En överenskommelse har fattats om att utveckla skolidrotten bl.a. på Lindö. Detta innebär schematekniska
konsekvenser i form av längre tid för skolorna i närområdet att ta sig till och från planerna och
ökat samordningsarbete. Samtidigt kan fler andra aktiviteter än bollspel rymmas inom planområdet, exempelvis kan utegym anläggas i samband med omgestaltningen av parkstråket. Avsikten är
att detaljplanen för Fredriksskans inte ska antas innan kommunen har presenterat en lösning för
skolidrotten.
En förskola med två avdelningar som ersätter den som finns inom planområdet kan rymmas i
bottenvåningen av byggrätten i det norra kvarteret. Det är möjligt att anordna både en bra förskolegård och goda angöringsmöjligheter i detta kvarter och samtidigt skapa permanenta mer
ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Ur förskoleverksamhetens perspektiv bedöms därför
planen medföra en positiv konsekvens.
De verksamheter utanför planområdet som använder den södra läktaren kan eventuellt påverkas
negativt i liten utsträckning av den föreslagna utformningen av torg och gata intill, främst på
grund av ändrade angöringsmöjligheter. Konsekvenserna av detta, längre angöringsväg och mer
begränsad tillgänglighet, är dock små.
Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Åtgärder i detaljplanen:
- Byggrätt för förskola kan rymmas inom detaljplanen
Ytterligare åtgärder i det fortsatta arbetet:
- Plats för ersättning av plats för skolidrott får hanteras i kommande detaljplaner i närområdet.
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Störningar och buller
Förutsättningar
2008 utkom Boverket med Allmänna råd 2008:1 gällande buller i planeringen. Den avser planering för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik och är främst avsedd att
användas vid planering av nya bostäder. Vid planering av nya bostäder ska som huvudregel Riksdagens antagna riktvärden och principerna angivna i Boverkets byggregler uppfyllas. I vissa fall
kan avsteg utomhus motiveras. Några av de vägledande principerna är:
- Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till
55-60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid
fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.
- Maximalnivån 70 dBA ska uppfyllas på tyst och ljuddämpad sida.
Från och med 1 juni 2015 regleras ljudnivåer från trafik i förordningen (2015:216) om trafikbuller. Dock gäller inte detta för detaljplaner som påbörjats före den 2 januari 2015 vilket är fallet i
denna plan. Även om förordningen inte gäller ska den tillämpas vid en senare bygglovsprövning.
I förordningen anges att 55 dBA inte bör överskridas vid en bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Det innebär att det, till skillnad från infrastrukturförordningen, nu även
finns ett riktvärde för ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, för uteplatser som måste tas i beaktande.
Trafiken på Fredriksskansgatan uppmättes 2014 till 5350 fordon per vardagsmedeldygn. Den
skyltade hastigheten är 40 km/h.
Planområdet gränsar till arenan som har pågående idrottsverksamhet. För bullret från arenan är
förutsättningarna och gränsvärdena inte lika klart definierade. Arenan har använts för allsvensk
fotboll men används inte för detta längre sedan Kalmar arena invigdes 2011. Friidrotten har återkommande tävlingar och emellanåt används arenan för evenemang som t.ex. konserter. Detta har
hänt ett par gånger under de senaste åren. Vid friidrottsevenemang är det färre besökare (kraven
på friidrottsanläggning med SM-status är en läktarkapacitet med 1000 sittplatser och arenan har
idag 4000) och längre tider som publiken är tyst. Det kan antas att störningen då mer består av
röst och musik i speakeranläggningen.
Vissa delar av parkstråket avsett för idrottsanläggningar och aktiviter kan behöva belysning.
Denna ska inte vara störande för omgivningen och strandpromenaden saknar belysning. Utformningen av allmän plats beskrivs mer detaljerat i gestaltningsprogram. Bedömningen är att avståndet mellan bostäder och dessa ytor är tillräckligt stort. Strax norr om planområdet ligger arenan
som är försedd med belysning för idrottsverksamhet. En idrottsanläggning kan störa närboende
genom den belysning som finns vid idrottsplanerna.
I Fredriksskansgatan finns markförlagda högspänningskablar och kablar för belysning i trottoaren
ca 1,2 m från muren. Det finns i dagsläget inte några mätningar eller beräkningar på de magnetfält som finns runt kablarna.
Nollalternativ
Bullersituationen i nollalternativet har stora likheter med situationen i planförslaget. Bullret från
evenemang kommer att vara i stort sett oförändrat, likaså trafikbullret. Största skillnaden mellan
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nollalternativet och planförslaget är att inga boende inom området blir utsatta för det buller som
uppstår.
Konsekvenser av planförslaget
Av trafikbullerutredningen som gjorts för planförslaget (Soundcon, 2014-08-22) framgår att det
är främst trafiken på Fredriksskansgatan som påverkar ljudnivåerna i området. Fasader mot Fredriksskansgatan får enligt utredningen ljudnivåer mellan 55 och 60dBA vilket är över riktvärdet på
55 dBA, men inom spannet för så kallade avstegsfall. Övriga fasader får ljudnivåer under riktvärdet 55 dBA och längre in i området är ljudnivåerna lägre. De maximala ljudnivåerna uppgår till 75
dBA vid delar av fasaderna mot Fredriksskansgatan. Vid övriga fasader överskrids inte maxvärdet.
En konsekvens av planförlaget är att de nya boende i lägenheter med fönster mot Fredriksskansgatan blir utsatta för bullernivåer över riktvärdet 55 dBA. Nivåerna är dock inte så höga att det
inte är möjligt att skapa goda bostäder om lägenheterna byggs genomgående med minst hälften
av bostadsrummen mot tyst eller ljuddämpad sida. Då den nya förordningen tillämpas i bygglovgivningen för bostäder ska exempelvis nivån 55 dB (ekvivalent nivå) vid fasad klaras och om
denna nivå överskrids ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där nivån inte
överstigs. Enligt genomförd bullerutredning har de allra flesta av hörnlägenheterna där ena sidan
överstiger 55 dB även en sida där 55 dB inte överstigs. Dock överskreds de nivåer som gällde i
tidigare förordning. Bedömningen är att hörnlägenheterna vid bygglovgivningen kommer att
klara kraven i den nya förordning som ska utgöra beslutsunderlag. Om balkong/uteplats ordnas
mot gårdssidan klaras även maxvärdet.
Den nya bebyggelsen inom Fredriksskans kan även komma att påverkas av buller från den intilliggande arenans verksamheter. Kommunens ambition är framför allt att idrotten och evenemang
i samband med idrott ska utvecklas vid arenan. Men man kan anta att även konserter och andra
evenemang kan komma bli aktuella vid enstaka tillfällen. Så länge överskridandet av riktvärdena
bara sker någon eller några gånger per år vid t.ex. konserter eller evenemang räknas det som tillfälliga evenemang vilket får anses vara acceptabelt. Gällande belysning är denna idag dimensionerad för fotbollsmatcher. Kraven på belysningen vid en fotbollsmatch är större än vid övriga idrottsarrangemang. Det finns anledning att anta att dagens belysning alltså är starkare än nödvändigt med hänsyn till framtidens planerade användning av arenan. Belysningen vid arenan ska anpassas och placeras så att den inte lyser in och stör närliggande bostäder.
Högspänningskablarna i marken kommer att vara nödvändiga att flytta till annan plats i gatan.
Magnetfältens styrka minskar snabbt med avståndet. Beroende på hur kablarna placeras i förhållande till varandra kan magnetfälten dessutom minskas ytterligare. Bedömningen är att det finns
tillräckligt med plats i gatan för att placera ledningarna tillräckligt långt ifrån närmsta bostad för
att inga eventuella hälsorisker ska uppstå. För att säkerställa att avståndet blir tillräckligt bör en
beräkning av magnetfältens utbredning göras i samband med projekteringen.
Under byggtiden kommer störningar att uppstå för närområdet, främst i form av buller och vibrationer från t.ex. pålning. Vid lovgivning kan störande arbeten tidsregleras så att de exempelvis
inte får ske under tidiga morgnar. Kommunen har för avsikt att tidsreglera arbetena så att störningarna blir så små som möjligt. Under förutsättning att gällande regelverk följs bedöms störningar vara temporära och inte medföra några nämnvärda konsekvenser efter byggtiden.
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Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Åtgärder i detaljplanen:
- Skyddsbestämmelser har införts för buller i detaljplanen.
Ytterligare åtgärder i det fortsatta arbetet:
Inga ytterligare åtgärder bedöms vara nödvändiga.
Djur- och växtliv
Påverkan på djur- och växtliv har utretts i planprogrammet under rubriken Gröna och blåa värden. I denna betonas Malmfjärdens vatten som det dominerande elementet. Programmet beskriver en risk för igenväxning samt dålig vattenkvalitet på grund av dålig genomströmning. Ett projekt för att förbättra situationen pågår vilket också, på längre sikt, kommer att bidra positivt till
rekreationsmöjligheterna på Fredriksskans.
I både kommunens grönstrukturplan och gjorda naturinventeringar (Pronatura, 2005) framhålls
Lindös betydelse för flora och fauna. Det är här skyddsvärda växter och djur finns. Vid Rävspelet
i slänten mot Fredriksskanskanalen växer dock Klibbveronika som är placerad i kategorin sårbar
(VU).
Större delen av Fredriksskans består av klippta gräsytor.
En inventering av fågelfaunan har gjorts (Persson, 2011) där det framgår att fågelfaunan i Malmfjärden på många sätt är typisk för en grunda skyddade havsvikar. De arter som finns representerade skiljer sig inte nämnvärt från liknande kustområden i sydöstra Sverige. Den största koncentrationen av fåglar återfinns i vassrika partier i den norra delen av Malmfjärden.
Nollalternativ
Djur- och växtlivet bedöms inte påverkas i nollalternativet.
Konsekvenser av planförslaget
En exploatering inom planområdet bedöms inte påverka djur- och växtliv negativt.
Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga i detaljplanen.
Dagvatten- och klimatanpassning
Förutsättningar
Enligt 2 kap 3 § i PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för översvämning. Planprocessen ska verka för att en bebyggelse eller
ett byggnadsverk inte blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken
för olyckor, översvämning eller erosion.
Planområdet är beläget mellan +1,0 och +1,5 meter över dagens havsnivå och är utsatt för översvämningsrisk, en situation som kommer att förvärras i ett förändrat klimat. Redan idag har
havsnivåer på 134 cm över medelvattenstånd uppmätts i länet. Till år 2100 bedöms havsnivån
stiga med en meter enligt SMHI. Även grundvattennivån stiger vid höjda havsnivåer och då riskerar planområdet att översvämmas inifrån. Inte bara husen ska klara en översvämning, detsamma
gäller för all infrastruktur såsom vägar, el, vatten och avlopp etc.
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Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2012 ett beslut om att införa en riktlinje i kommunen om att
lägsta färdiga golvhöjd ska vara belägen minst +2,65 m över nollplanet. För att ta höjd för framtida klimatförändringar reglerar planen att ”Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande
vatten upp till en nivå +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion”.

Bilden visar vattenförekomsten Nvs Kalmarsund,
bilder från Länsstyrelsens VattenInformationSSystem

Bilden visar vattenförekomsten Sn Kalmarsund,

Ett dagvattenutlopp rinner idag ut i Malmfjärden från planområdet. Malmfjärden gränsar till vattenförekomsterna S n Kalmarsund (SE 564250-162500) och N v s Kalmarsunds kustvatten (SE
563100-161500. Grundvattenförekomsten för området är Kalmarkustens sandstensformation
(SE628995-153160). Avrinningsområdet är totalt 8,9 ha varav ca 1,9 ha ansluten yta. Både gatuoch fastighetsmark avvattnas. Dagvattenledningar går från S:ta Getrudsgatan, Wernskjöldsgatan,
Strandgatan, Fredriksskansgatan samt en del av Stagneliusskolan ingår i avrinningsområdet. Det
finns i dagsläget ingen kapacitetsbrist i ledningsnätet men modellsimuleringar visar att vissa ledningar kan bli överbelastade vid 10-årsregn. Ingen provtagning av dagvattnet har skett inför detaljplanearbetet, men vattnet rinner i princip orenat ut i Malmfjärden. Det finns inga ytvattendrag
inom planområdet.
Nollalternativ
Områdets läge med låga höjder i förhållande till havsytan kommer att kvarstå i nollalternativet.
Sannolikt kommer området att översvämmas oftare och med högre nivåer. De anläggningar och
byggnader som representerar ett högt värde är belägna på de högsta nivåerna inom området. En
översvämning med nivåer över +1,5 möh skulle dock nå även dessa delar. De delar av området
som bedöms ha störst risk för frekventa översvämningar består främst av naturmark och därför
bedöms konsekvenserna i nollalternativet bli små.
Eftersom det inte finns några indikationer på kapacitetsbrist i dagens dagvattennät är det inte
sannolikt att dagvattenhanteringen kommer att förändras jämfört med dagsläget i nollalternativet.
Konsekvenser av planförslaget
Fredriksskansområdet består idag till största delen av grönytor och en exploatering innebär en
större andel hårdgjorda ytor och därmed även volymen dagvatten. I planförslaget föreslås dagvattnet ledas till en samlad reningsanläggning i vattnet vid befintligt utlopp. Dagvattendammens
placering regleras med planbestämmelse. Den föreslagna lösningen är en skärmbassäng som är
dimensionerad för att klara befintlig avrinningsyta samt tillkommande allmän platsmark och kvartersmark, både inom planområdet och inom den norra delen av Fredriksskans. Bedömd tillkommande yta inom planområdet som ska omhändertas är ca 1,2 ha. Om gröna tak anläggs på bebyg-
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gelsen minskar ytan som ska omhändertas med ca 0,6 ha. En beräkning av föroreningsbelastningen till Malmfjärden har gjorts i dagvattenutredningen, där nuvarande reducerad yta har jämförts
med tillkommande reducerad yta för planområdet, se tabell. Beräkningen visar att föroreningsbelastningen till Malmfjärden efter exploatering och anläggande av skärmbassäng minskar i intervallet 2-48% beroende på vilken förorening/ämne som studeras. För kväve sker dock en ökning av
belastningen jämfört med dagens situation, i storleksordningen 4 kg/år eller 24 %. Ett sätt att öka
avskiljningen av näringsämnen i dagvattenanläggningen kan vara att anlägga flytande våtmarker.
Konceptet med flytande våtmark ska tas med i detaljprojekteringen av anläggningen vid Fredriksskans.

Belastning för
befintligt utlopp
[kg/år]
Tillkommande
belastning Södra
Fredriksskans [kg/år]
Belastning till
dagvattendamm [kg/år]
Antagen reningsgrad
Belastning till
Malmfjärden efter
dagvattendamm
Förbättring/Försämring
[kg/år]

Fosfor Kväve Bly

Koppar Zink

1,9

15,8

0,109

0,22

0,85

Kadmium Krom Nickel Susp.
mtrl.
0,0051
0,1
0,063 605

1,4

10,3

0,079

0,14

0,57

0,0039

0,051 0,042

440

3,3

26,1

0,19

0,36

1,42

0,0090

0,15

0,11

1045

50%
1,66

25%
19,6

65%
0,07

40%
0,22

60%
0,57

45%
0,0049

65%
0,05

45%
0,06

70%
313

0,28

-3,8

0,04

0,0046

0,28

0,0002

0,05

0,005

292

14%
-24% 40%
2%
33%
3%
47% 8%
48%
Tabell: Konsekvenser gällande föroreningsbelastning till Malmfjärden med exploatering av Södra Fredriksskans samt
dagvattenrening (KVAB, 2015, rev 2016-02-23).

Enligt studier av svenska dagvattendammar ligger avskiljningen av suspenderat material i intervallet 70-90 %, och det är rimligt att anta att den föreslagna lösningen kommer att ha ungefär
samma resultat. Avskiljningen av metaller och fosfor är i hög grad relaterad till avskiljningen av
suspenderat material. Konsekvensen av den större andelen hårdgjorda ytor blir visserligen ett
större flöde av dagvatten i befintliga ledningar, men då det leds till en renings- och fördröjningsanläggning med god reningseffekt bedöms påverkan på recipienten totalt sett att bli positiv jämfört med nollalternativet, även om utsläppet av kväve ökar. Om gröna tak anläggs blir visserligen
volymen dagvatten som ska renas något mindre, men eftersom den föreslagna anläggningen dimensioneras för en större volym kan god reningseffekt uppnås oavsett val av takmaterial. Den
positiva effekten förstärks också av att även ytor utanför planområdet får förbättrad rening.
En planbestämmelse har införts som reglerar att byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion. . Även
om översvämningar och höga vattenstånd sannolikt kommer att bli vanligare i framtiden bedöms
den angivna nivån ge tillräckligt med marginal. Viss risk för vatteninträngning i garage och eventuella källare kan dock inte uteslutas. Konsekvenserna av dessa bedöms dock var relativt lindriga,
dels för att dessa anläggningar är lokaliserade i områdets mest höglänta delar, dels för att inga
bostäder eller andra verksamheter drabbas direkt.
Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Åtgärder i detaljplanen:
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-

Bestämmelse om att byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till
nivån +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion är införd i detaljplanen.
Bestämmelse om föreskriven höjd på marken finns införd på allmän plats.
Yta för dagvattendamm finns avsatt i detaljplanen.

Ytterligare åtgärder i det fortsatta arbetet:
- Anläggandet av dagvattendammen är anmälningspliktigt enligt Miljöbalken, dels för vattenverksamhet till Länsstyrelsen, dels som miljöfarlig verksamhet till kommunen.
Förorenad mark
Flera markundersökningar är utförda i samband med planprogrammet och inför detaljplanesamrådet. En fördjupad utredning ”Riskbedömning för Fredriksskans, Kalmar” daterad Mars 2015
samt ”Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra Fredriksskansområdet” daterad
augusti 2015, har tagits fram av Kemakta AB för planarbetet. Under hösten 2015 har även en
projektering av det förorenade området skett. Av utredningarna framgår att området är utfyllt
med fyllnadsmassor ned till ett djup av som mest ca 2 m. Uppgifter och tidigare undersökningar
inom närliggande områden visar att avfall har deponerats som fyllnadsmassor i området. Resultaten från undersökningen visar att marken runt Fredriksskans är förorenad - framför allt av koppar, bly, zink, arsenik, kvicksilver, barium och PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten). Föroreningarna förekommer spritt över undersökningsområdet och i ett fåtal punkter är halterna är
höga. Medelvärdet för PAH-H överstiger det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) och medelvärdena för barium, bly, koppar, kvicksilver och PAH-M överstiger
det generella riktvärdet för känslig markanvändning (KM). För barium, bly, koppar, zink och
PAH-M överstiger 90-percentilen MKM. För bly, koppar och PAH-H är maxvärdena högre än
haltgränsen för farligt avfall.
Vidare visade undersökningen att såväl vattenanalyser som laktester visar att en viss utlakning av
metaller och PAH:er sker. Utlakningen verkar dock vara relativt liten. Laktesterna indikerar att
föroreningarna i fyllnadsmassor med höga halter sitter hårt bundet till materialet.
En fördjupad utredning ”Riskbedömning för Fredriksskans, Kalmar” daterad Mars 2015, har
tagits fram av Kemakta AB för planarbetet. De undersökningar som har genomförts visar att
tungmetaller och PAH förekommer i höga halter inom området. Föroreningshalten är så hög i ett
fåtal punkter att det innebär risker för människor om de kom i kontakt med den förorenada jorden. Föroreningarna kan även förväntas inverka negativt på markmiljön och bidrar till spridning
till Malmfjärden. Mätningar visar att framförallt kvicksilver och zink förekommer i höga halter i
grundvattnet. Beräkningar visar att området även kan stå för en inte oväsentlig del av utsläppen
kvicksilver och zink till Malmfjärden.
I undersökningen har förslag till platsspecifika riktvärden tagits fram för området för två typer av
markanvändning: mark vid byggnader och mark för grönområde. En bedömning av hälso- och
miljöriskerna har gjorts i förhållande till riktvärdena. På djupet 0-1 m under befintlig markyta
överskrids det platsspecifika riktvärdet för något ämne i mer än hälften av alla provpunkter. I
flertalet av dessa punkter överskrider halterna av bly och PAH riktvärdet, vilket innebär att hälsoeffekter är av betydelse. Även hälsofarliga ämnen som kvicksilver, arsenik och kadmium överskrider det platsspecifika riktvärdet i många punkter. Sammantaget bedöms hälsoriskerna som
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måttliga, men eftersom höga halter förekommer nära markytan är risken för exponering relativt
stor vid exploatering (eller markarbeten).
Även en åtgärdsutredning har tagits fram för området av Kemakta, ”Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra Fredriksskansområdet” daterad augusti 2015. Denna har fokus på
södra delen av området. Fem olika åtgärdsalternativ har studerats och de åtgärdsmetoder som
bedöms möjliga är urgrävning och borttransport av massor för omhändertagande på avfallsanläggning samt enklare övertäckning på vissa delar av området. Kalmar kommun har till granskningsskedet, efter det att rapporten togs fram, bestämt att hela planområdet kommer att saneras
förutom vid port och kalkstensmur. Markens karaktär med inblandning av avfall och dess innehåll av en rad olika typer av föroreningar begränsar vilka saneringsåtgärder som är möjliga att
genomföra. De åtgärdsmetoder som bedöms som tillämpbara för Fredriksskans och har beaktats
i åtgärdsutredningen är urgrävning och borttransport för omhändertagande på extern avfallsanläggning.
Halter av deponigas har också studerats (Tyréns 2015-01-30). Av den framtagna rapporten
framgår att avfall som producerar deponigas har tippats på platsen men eftersom det är längesedan tippningen avslutades är gasproduktionen i sitt slutskede. Eftersom planområdet kommer att saneras, kommer även en övervägande del av de utfyllda massorna att tas bort.
Det bedöms därför inte finnas skäl att uppföra byggnader med gastät konstruktion, men hänsyn
ska tas vid anläggning av nya ledningar och hårdgjorda ytor.
Nollalternativ
Eftersom ingen ny bostadsbebyggelse byggs riskerar inte heller några boende i området att exponeras för hälsoskadliga ämnen. Riktvärdena för bly och arsenik överskrids dock och i vissa punkter kan hälsofarliga halter finnas kvar i jorden. Risken för exponering är ändå liten eftersom man
måste gräva i marken för att komma i kontakt med den förorenade jorden. Urlakning av hälsofarliga ämnen till Malmfjärden kommer att fortgå. Eftersom behovet av åtgärder i västra och nordöstra delen är stort till mycket stort även med pågående markanvändning kan det inte uteslutas att
sanering kommer att vara nödvändig även i nollalternativet.
Konsekvenser av planförslaget
Inför granskningsskedet har Kalmar kommun beslutat att hela planområdet kommer att saneras,
med ett undantag. Den kulturhistoriska utredningen utpekar två byggnader/anläggningar inom
Fredriksskans som ”tillmäts ett mycket högt kulturhistoriskt värde”. En av dem är ”Den solida
delen av kalkstensmuren med entréer”. I planen regleras skydd av kalkstensmur och port, dessa
ska bevaras. Ingen sanering kommer därför att ske under denna anläggning. Bortschaktade massor ska skickas till avfallsanläggning för omhändertagande. Omhändertagande på extern avfallsanläggning har bedömts som mest lämplig med hänsyn till markens karaktär med inblandning av
avfall och dess innehåll av en rad olika föroreningar.
Detta innebär att knappt 80% av alla föroreningar inom hela Fredriksskansområdet kommer att
omhändertas och i stort sett alla föroreningar inom planområdet. Den intilliggande parkmarken
kommer dock ej att saneras. Då de största riskerna med de förorenade massorna är förknippade
med direktkontakt bedöms riskerna för att människor kommer i kontakt med marken inom de
intilliggande parkområdena som små.
Sammantaget medför ett genomförande av planförslaget att det inte kommer att innebära några
hälsorisker för boende i området, samt att utsläppen till Malmfjärden minskas kraftigt. Samtidigt
undviks de negativa konsekvenserna för kulturmiljön som en fullständig urschaktning av planom-
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rådet skulle medföra då det sannolikt skulle vara svårt att bibehålla den solida delen av kalkstensmuren.
Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Åtgärder i detaljplanen:
- Administrativ bestämmelse har införts om att lov får endast ges under förutsättning att
markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten.
Ytterligare åtgärder i det fortsatta arbetet:
- Schaktning av förorenad jord och tillfälliga upplag av jordmassor är anmälningsärenden
och kommer att prövas enligt Miljöbalken.
- Kontroll vid schakt i närheten av planområdet.
Miljökvalitetsnormer
Förutsättningar
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken och i enlighet med detta har Vattenmyndigheten
beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Ett område som omfattas av miljökvalitetsnormer kallas
vattenförekomst. Miljökvalitetsnormerna formuleras som den status som kan uppnås och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvattendrag är målet att god ekologisk och kemisk status ska nås
2015 eller i undantagsfall något senare.
Planområdet berör tre vattenförekomster; S n Kalmarsund (SE 564250-162500), N v s Kalmarsunds kustvatten (SE 563100-161500) och grundvattenförekomsten kalmarkustens sandstensformation (SE628995-153160). Vattenförekomsterna S n Kalmarsund och N v s Kalmarsunds
kustvatten har 2009 statusklassats. Den ekologiska statusen bedöms som måttlig. Påverkanskällorna bedöms vara övergödning. Vattenförekomsterna ska senast 2021 ha uppnått en god ekologisk status eftersom det har bedömts som omöjligt att uppnå statusen till 2015. Om alla möjliga
och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021. Den kemiska statusen bedöms som god exklusive kvicksilver. Kvicksilverhalterna i hela Östersjön bedöms överskridas. Även kraven på kvicksilver har fått dispens till 2021.
Grundvattenförekomsten har klassningen god kemisk status exklusive kvicksilver och PBDE.
Den kvantitativa statusen är klassad som god.
För vissa prioriterade ämnen (2008/105/EG) finns MKN i form av maximal tillåten koncentration av ämnena. En spridningsberäkning (Kemakta, 2015) har gjort för att beräkna hur föroreningar från Fredriksskansområdet sprids i Malmfjärden. Beräkningen har gjorts genom att jämföra ökningen av halter av från läckage av tungmetaller från området med normalt förekommande halter i sjöar och vattendrag. Beräkningen visar att haltökningen är relativt stor för kadmium, koppar, kvicksilver och zink, vilket indikerar att det är läckaget av dessa ämnen som är av
störst betydelse. En översiktlig jämförelse har gjorts av utläckaget från Fredriksskans med mängden tungmetaller i ytsedimenten i Malmfjärden. Beräkningen visar att läckage från Fredriksskans
kan bidra med ca 10-25% av mängden kvicksilver och zink i sedimenten. Läckagen överstiger
dock inte MKN för vatten.
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Vattnet i Malmfjärden har betydligt högre fosforhalt än Kalmarsund och sedimenten i fjärden
innehåller dessutom förhöjda halter av tungmetaller och organiska miljögifter. Det finns sannolikt
flera orsaker till föroreningarna. De största källorna bedöms vara dagvatten, lakvatten från utfyllnadsområden och läckage från båtbottenfärger. Rening av dagvatten är också en viktig åtgärd för
att minska påverkan på Malmfjärden.
Nollalternativ
Om ingen sanering av området kommer till stånd i nollalternativet bedöms detta ge en negativ
konsekvens för fjärden då den urlakning av metaller och PAH som sker idag fortgår. Det är dock
möjligt att en sanering ändå kommer till stånd eftersom föroreningarna är så omfattande. Det är
dock ej sannolikt att saneringen blir lika långtgående som i planförslaget då ingen ny exploatering
tillkommer. Konsekvensen för recipienten blir därför sannolikt endast måttligt positiv.
Det är inte heller sannolikt att en förbättrad dagvattenhantering kommer till i nollalternativet utan
nuvarande dagvattenhantering kommer att bibehållas. Detta kommer i sin tur ge en fortsatt negativ konsekvens för vattenkvaliteten i fjärden.
Konsekvenser av planförslaget
Då ett genomförande av planförslaget medför bortschaktning av förorenad mark bedöms det
lakvatten som rinner ut ur området att vara renare jämfört med nollalternativet, se vidare ”Förorenad mark”. Ingen sanering kommer att ske vid entrén och den solida kalkstensmuren, i övrigt
så kommer hela planområdet att saneras. Detta kommer att medföra en positiv konsekvens för
recipienten då tillförseln av metaller och PAH minskar.
Även den förbättrade dagvattenhanteringen med en dagvattendamm med förbättrad reningsfunktion jämfört med nollalternativet bedöms ge en positiv konsekvens för vattenkvaliteten i
Malmfjärden. Beräkningar för dagvattenanläggningen visar att föroreningsbelastningen till Malmfjärden efter exploatering och anläggande av skärmbassäng minskar i intervallet 2-48% beroende
på vilken förorening/ämne som studeras, se vidare under Dagvatten- och klimatanpassning.
Förslag till åtgärder/fortsatt arbete
Åtgärder i detaljplanen:
- Administrativ bestämmelse har införts om att lov får endast ges under förutsättning att
markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten.
- Yta för dagvattendamm finns avsatt i detaljplanen.
Ytterligare åtgärder i det fortsatta arbetet:
Vattenverksamhet liksom dagvattenanläggning som avloppsanläggning prövas enligt Miljöbalken.
Ytterligare åtgärder kan behandlas vid denna prövning, exempelvis:
- Provtagning av vattenkvalitet vid dagvattendammen bör genomföras för att säkerställa
reningseffekt.
- Provtagning av vattenkvalitet i Malmfjärden
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3. Sammanställning av åtgärder
I detaljplanen har ett antal bestämmelser och anpassningar förts in på plankartan för att säkerställa att påverkan på kultur- och naturmiljön blir så liten som möjligt i förhållande till exploateringen. Utöver de åtgärder som säkerställs i detaljplanen kan behov finnas av ytterligare åtgärder
som inte kan eller bör regleras i detaljplan. Nedan följer en sammanställning av de åtgärder som
tagits upp i denna MKB.
Åtgärder som regleras i detaljplan
Värde
Åtgärd
Stadsbild och kulturvärden
Skydds- och varsamhetsbestämmelser (q1, q2, q3) är införda i
detaljplanen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (mur,
kioskpaviljong och port)
Byggnadernas höjd och utbredning är anpassade till värdefulla
siktlinjer och rum vilket regleras genom utformningsbestämmelser.
Pågående verksamheter
Byggrätt för förskola kan rymmas inom detaljplanen
Störningar och buller
Skyddsbestämmelser har införts för buller i detaljplanen.
Dagvatten och klimatanpass- Bestämmelse om att byggnad ska utföras så att naturligt överning
svämmande vatten upp till nivån +2,8 m över nollplanet inte
skadar byggnadens konstruktion är införd.
Bestämmelse om föreskriven höjd på marken finns införd på
allmän plats.
Yta för dagvattendamm finns avsatt i detaljplanen.
Förorenad mark
Administrativ bestämmelse har införts om att lov får endast
ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts
eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten.
Miljökvalitetsnormer
Administrativ bestämmelse har införts om att lov får endast
ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts
eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten.
Yta för dagvattendamm finns avsatt i detaljplanen.
Ytterligare åtgärder som ej regleras i detaljplan
Värde
Åtgärd
Stadsbild och kulturvärden
En omsorgsfull gestaltning så att inte områdets karaktär konkurrerar visuellt med Kvarnholmen
Pågående verksamheter
Plats för ersättning av plats för skolidrott får hanteras i kommande detaljplaner i närområdet.
Störningar och buller
Ingen åtgärd.
Djur och naturliv
Ingen åtgärd
Dagvatten och klimatanpass- Provtagning av vattenkvalitet vid dagvattendammen bör gening
nomföras för att säkerställa reningseffekt (prövas i annan ordning)
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Förorenad mark

Miljökvalitetsnormer

Schaktning av förorenad jord och tillfälliga upplag av jordmassor är anmälningsärenden och kommer att prövas enligt Miljöbalken.
Provtagning av vattenkvalitet vid dagvattendammen bör genomföras för att säkerställa reningseffekt (prövas i annan ordning)
Provtagning av vattenkvalitet i Malmfjärden(prövas i annan
ordning)

4. Sammanvägd bedömning
Riksintresset Kalmar Län K48 påverkas av att Fredrikskans öppnas upp och bebyggs i enlighet
med planförslaget. Åtgärden i sig har dock stöd i både beskrivningen av riksintresset och stadens
övergripande planer. Den ändrade användningen kan alltså i sig inte anses betydande påverkan.
Planförslaget bidrar till stadens övergripande planer som de är formulerade i översiktplanen från
2013 samt i fördjupningen för Kvarnholmen från 2011. Att öppna upp området och göra strandkanten tillgänglig är ett avgörande steg för att Malmfjärden ska kunna utvecklas till ett rekreativt
rum med möjlighet att röra sig runt vattnet. Bostäder och verksamheter kopplade till idrott och
kultur längs Fredriksskansgatan och runt arenan bidrar till en utvidgning av stadskärnan. Blandningen av boende av verksamheter har möjlighet att bidra till stadens attraktionskraft och motverka en öde stadsmiljöer.
Beskrivningen av riksintresset fokuserar på siktlinjer in mot den gamla stadskärnan. Störst påverkan på dessa kommer bebyggelsen längs Fredriksskansgatan att innebära. Men ingen av de utpekade viktiga siktlinjerna bryts i planförslagets utformning. Från Ängö vyn mot centrum att kompletteras med nya bebyggelsevolymer - men omfattning och bebyggelsehöjd kommer inte innebära en betydande påverkan. Riksintresset fokuserar på uppfattningen av Kvarnholmens bebyggelse och Fredriksskans är beläget vid sidan av denna vy. Ingen volym kommer att sticka upp så
mycket att det riskerar att konkurrera med kyrkan, vattentornet eller andra befintliga höga byggnader.
Fredriksskansgatan som entréväg är beskriven i riksintresset. Upplevelsen av gatan kommer att
påtagligt ändras med bebyggelse enligt planförlaget. Men de värden som beskrivs är fortfarande
kopplade till Kvarnholmen. Idag är Kvarnholmen synlig först i höjd med eller efter Rävspelets
trädvolym, förutom i gatans fond som inte påverkas av planförslaget, varför påverkan på riksintresset måste anses som begränsad. Med de förslag till bestämmelser för bevarande som planen
föreslår och med planförslagets placering av bebyggelse i förhållande till arenan bedöms god hänsyn ha tagits till områdets kulturhistoriska värden.
De risker som kan finnas ur hälso- och säkerhetssynpunkt är kopplade till föroreningar i utfyllnadsmassorna på Fredriksskans. Bortschaktning av dessa är ett anmälningsärende och kommer
att hanteras enligt Miljöbalkens regler. Utan åtgärder kan påverkan bli betydande då dessa påverkas av schaktning och möjliga framtida översvämningar. Planens genomförande medför att större
delen av de förorenade massorna kommer att schaktas bort och riskerna för människors hälsa
minskar betydligt. Men med en plan för hantering av dessa massor vid byggnation kan riskerna
minimeras. Planens genomförande kan innebära att riskerna minskar gentemot nollalternativet.
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Med föreslagna åtgärder för fördröjning av dagvatten kommer planens genomförande att innebära en förbättring av nuvarande situation. Mindre skadliga ämnen och näringsämnen kommer
att nå slutrecipienten. Buller från Fredriksskansgatan och från arenan bedöms med inte medföra
betydande påverkan under förutsättning att bebyggelsen uppförs enligt förslaget. Ingen skyddsvärd flora eller fauna hotas av planförslagets genomförande.
Sammanvägt innebär detta att ingen betydande negativ påverkan kan härledas till planens genomförande. För dagvatten- och klimatanpassning, miljökvalitetsnormer, förorenad mark och störnings- och risksynpunkt bedöms planens genomförande att medföra positiva effekter. För djuroch naturlivet bedöms inte några konsekvenser att uppstå och endast ur kulturmiljösynpunk bedöms negativ påverkan att ske, främst på grund av att delar av muren rivs. Denna påverkan är
dock lokal inom området och utan att riksintresset bedöms påverkas negativt.

MKB konsult

Henrik Storm
Nyréns arkitektkontor AB

30(30)

Samhällsbyggnadskontoret

Miljökonsekvensbeskrivning – Antagande

Upprättad 2015-05-28, rev 2016-04-05, 2016-09-06

5. Referenser
Rapporter och utredningar är gjorda av Kalmar kommun om inte annat anges.
Översiktsplan Unika Kalmar (2013)
Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen och omgivande vattenrum (2011)
Planprogram för Fredriksskansområdet (2012)
Grönstrukturplan, planeringsunderlag för Kalmar kommun utifrån ett socialt och biologiskt perspektiv (2010)
Inventering av fågelfaunan vid Malmfjärden, Långviken och Olsan i Kalmar våren 2011 (2011)
Trafikbullerutredning (Soundcon 2014)
Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Fredriksskans, Kalmar (Kemakta, 2015)
Riskbedömning för Fredriksskans, Kalmar (Kemakta, 2015)
PM – Översiktlig utredning av deponigas vid Fredriksskans, Kalmar (Tyréns, 2015)
Fredriksskansområdet, kulturhistorisk utredning (Kalmar läns museum, 2011)
Georadarscanning (Riksantikvarieämbetet, 2013)
MKB för Gota Media (2011)
PlanPM MKN vatten (Länsstyrelsen Skåne län, 2010)
Dagvattenutredning för detaljplan Fredriksskans (Kalmar Vatten, 2015)

31(31)

Handläggare

Eva-Lena Larsdotter
0480-450262

Datum

2016-09-16

Ärendebeteckning

2014-2747

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för del av Barlastholmen mm, Kalmar kommun

____________________________________________________________
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-06-20 – 201608-08. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Det har inkommit
10 skriftliga yttranden som sammanfattas och kommenteras nedan.

Sammanfattning
Inkomna synpunkter kommenteras i anslutning till vardera inkommet yttrande.
Nedan följer sammanfattning av synpunkter på planförslaget och vilka
redaktionella justeringar som föreslås i planhandlingarna inför antagandeskedet.
Sammanfattning av inkomna synpunkter
Riksintressen
Beskriv tydligare påverkan på riksintresset för kommunikationer avseende väg.
Riksintresset omfattar även funktionen för tillfartsvägar till/från bredskapsfärjeläget, vilket bör bekrivas i inledande bedömning av riksintressena.
Kalmar kommun måste bevaka att vägnätet till/från färjeläget inom 5 dygn har
full funktion om beredskapsfärjeläget behöver aktiveras vid en avstängning av
Ölandsbron. Riksintressets funktion är inte beroende av enbart
Finngrundsgatan utan Barlastgatan kan fungera som alternativ tillfart om
framkomligheten tryggas.
Kulturmiljö
Kalmar läns museum är kritiska till att möjliggöra en så omfattande utfyllnad av
vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet eftersom läsbarheten av
hamnens historiska utveckling då försämras.
Det finns sannolikt fornlämningar inom planområdet.

Planenheten │
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Granskningsutlåtande
Datum

2016-09-16

Ärendebeteckning

2014-2747

Hälsa och säkerhet
Gör en mer detaljerad riskutredning i samband med detta planarbete, för att
bedöma vilka spridningsrisker som föreligger av att ha flislagring på Tjärhovet.
Administrativa och fastighetsrättsliga justeringar
Formuleringen av planbestämmelse g2 bör vara liknande den som gäller för g1
så blir det tydligare.
Förtydligande i planförslaget inför antagande
Planbeskrivning och MKB
Komplettera inledande bedömning av riksintressena med beskrivning att;
”Påverkan på riksintresset för kommunikationer avseende väg även omfattar funktionen för
tillfartsvägar till/från bredskapsfärjeläget.
Vid en avstängning av Ölandsbron och aktivering av beredskapsplanen är Trafikverkets
bedömning att färjekapacitet motsvarande 300 fordon/timme kan komma att passera
beredskapsfärjeläget. Det tar ca fem dygn att uppnå tillfredsställande funktion på färjeläget.
Kommunen ska bevaka att vägnätet till/från färjeläget inom 5 dygn har full funktion.
Trafikverket gör bedömningen att riksintressets funktion inte är beroende av endast
Finngrundsgatan utan att Barlastgatan även kan fungera som alternativ under förutsättning
att framkomligheten enligt ovan kan tryggas och eventuella verksamheter vara flyttade.”
Komplettera med att ”Det finns sannolikt fornlämningar inom planområdet, vilket ska
bevakas i kommande projektering”
I planbeskrivning komplettera med att ”Riskutredning avseende flislagring i Kalmar
Hamn har tagits fram av PS Group Sweden AB i augusti – september 2016. Utifrån
utredningen har framkommit att frågan om typ av upplag ska hanteras genom åtgärdsförslag
och tillsyn i samråd mellan hamnen, verksamhetsutövare och brandkåren.”
I MKB komplettera med beskrivning av brandkårens syn på åtgärdsbehov för
olika typer av upplag med utdrag ur deras yttrande.
Plankarta och planbestämmelser
Formulering av planbestämmelse g2 ändras till ”Marken ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning för tillfart”.
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Inkomna synpunkter
_____________________________________________
1.Länsstyrelsen i Kalmar län
I kommunens översiktsplan, 2013, ingår Barlastholmen i ett område som
definieras som innerstad och stadskärna. Planförslaget vill bl.a. verka för att
hamnens verksamheter samspelar med stadens övriga behov av utveckling och
lokalisera verksamheter till Tjärhovet som har koppling och behov av sjöfart.
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som
kan föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL.
Kommunens kommentar: Noteras.
2. Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun
Plankarta med bestämmelser
Formuleringen av planbestämmelse g2 bör vara liknande den som gäller för g1
så blir det tydligare.
Kommunens kommentar: Formuleringen av bestämmelsen g2 justeras.
3. Trafikverket
Angående riksintresse för kommunikationer avseende väg bör
planbeskrivningen tydligare beskriva påverkan på riksintresset. Som tidigare
uppmärksammats så omfattar riksintresset även funktionen för tillfartsvägar
till/från bredskapsfärjeläget, vilket Trafikverket anser inte riktigt framgår i
planbeskrivningens inledande bedömning av riksintressena.
Vid en avstängning av Ölandsbron och aktivering av beredskapsplanen är
Trafikverkets bedömning att färjekapacitet motsvarande 300 fordon/timme
kan komma att passera beredskapsfärjeläget. Det tar ca fem dygn att uppnå
tillfredsställande funktion på färjeläget. Kalmar kommun måste bevaka att
vägnätet till/från färjeläget inom 5 dygn har full funktion. Trafikverket gör
bedömningen att riksintressets funktion inte är beroende av endast
Finngrundsgatan utan att Barlastgatan även kan fungera som alternativ under
förutsättning att framkomligheten enligt ovan kan tryggas och eventuella
verksamheter vara flyttade.
I övrigt bedömer vi att kommunen tillgodosett de synpunkter som vi lämnade i
samrådsskedet.
Kommunens kommentar: Detaljplanen förtydligas avseende att riksintresse för
kommunikation även omfattar funktionen tillfartsväg till/från
beredskapsfärjeläget. Trafikverkets föreslagna formulering läggs till i
planbeskrivningen.
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4. Kalmar Brandkår
När det gäller riskutredning vidhåller brandkåren vad man skrivit i tidigare
yttrande i samma ärende, dvs:
”Brandkåren har i ett tillsynsföreläggande beslutat att flislagring inte får ske på
Tjärhovet. De två platserna för flislagring på Tjärhovet är i kvarteret
Timmermannen (nordvästra hörnet på Tjärhovet) och kvarteret Redaren
(sydvästra hörnet på Tjärhovet). Nuvarande plats i kvarteret Redaren ligger på
ungefär samma avstånd ( ca 80 meter) från närmaste cistern för brandfarlig
vätska, som närmaste platsen för upplag på planerad mark för utfyllnad (i
förhållande till närmsta cistern) enligt aktuellt planförslag. Brandkårens
motivering är att det finns en risk för självantändning av flis, att det kan bli
flygbränder och att det finns cisterner med avluftningsventiler som är
riskzonen vid vissa vindriktningar och vindhastigheter.
Kalmar hamn överklagade brandkårens föreläggande och 2015-10-19
upphävde länsstyrelsen brandkårens föreläggande på grund av att det saknades
en mer detaljerad riskutredning med en bedömning av vilka faktiska
spridningsrisker som föreligger på platsen. Likaså MSB (Myndigheten för
samhälls skydd och beredskap) ansåg i sitt yttrande till länsstyrelsen att
föreläggandet skulle upphävas på samma grund, dvs att en mer detaljerad
riskutredning måste göras. Brandkåren anser att det är rätt tillfälle att göra en
sådan mer detaljerad riskutredning i samband med detta planarbete, innan
beslut tas om markens lämplighet för flislagring. Enligt PBL är det
kommunens skyldighet att ta riskhänsyn i samband med fratntagandet av nya
detaljplaner och utreda de risker som finns innan beslut tas".
När det gäller samhällsbyggnadskontorets svar på tidigare yttrande så vill
brandkåren upplysa om att MSB endast granskar detaljplaner om de skickas på
remiss från länsstyrelsen, och brandkåren anser att det vore lämpligt att
länsstyrelsen gör så i detta ärende.
Kommunens kommentar: Avseende behov av utredning om spridningsrisker har
varken MSB eller Länsstyrelsen i remisskedena för denna detaljplan lyft behov
av en detaljerad riskutredning, även om det påtalats önskemål om det från
Kalmar brandkår. Kommunen bedömer ändå att det är lämpligt att utreda
eventuell risk med flislagring i området så att Kalmar hamn får underlag om
hur och var olika typer av flis och andra upplag kan lagras inom området och
vilka särskilda åtgärder som krävs.
Kalmar hamn har i augusti beställt en detaljerad riskutredning som underlag för
bedömning av planförslaget och för hur hamnen och verksamhetsutövare ska
hantera olika typer av upplag. Efter samråd mellan Kalmar hamn och Kalmar
brandkår avseende utredningens slutsats har framkommit att frågan om typ av
upplag får hanteras utanför ramen av detaljplanen, genom åtgärder och tillsyn.
Kommunen bedömer att frågan inte ska regleras i detaljplan men kompletteras
med beskrivning av den i MKB och planbeskrivning.
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5. Kalmar Läns Museum
KLM har i en kulturhistorisk utredning ”Kalmar hamn”, år 2013 konstaterat att
stadens hamnfunktion representerar en snart tusenårig kontinuitet och att
hamnens läge i princip varit detsamma sedan mitten av 1600-talet. Utredningen
fastslår att denna tradition och den nära relationen mellan stadskärnan och
hamnen är mycket värdefull ur kulturmiljösynpunkt. Samtidigt lyfter
utredningen fram den tydliga serie av historiska årsringar som finns i den
nuvarande hamnstrukturen (de tre ”hamnöarna” Vedgårdsholmen –
Barlastholmen – Tjärhovet) som ett viktigt kulturhistoriskt värde. Utredningen
rekommenderar att denna struktur fortsatt bör vara synlig och konstaterar att
de tydliga mellanrummen, d.v.s. vattenytorna, mellan öarna är viktiga för att
historien ska kunna utläsas.
Det aktuella detaljplaneförslaget syftar ytterst till att befästa och stärka
Kalmars hamnfunktion i sitt historiska läge. Denna intention välkomnas av
KLM. Ur kulturhistorisk synpunkt ställer vi oss dock kritiska till det aktuella
detaljplaneförslaget som möjliggör en omfattande utfyllnad av vattenområdet
mellan Barlastholmen och Tjärhovet. Om utfyllningar görs i den omfattning
som tillåts av planen, kommer läsbarheten av hamnens historiska utveckling
att försämras, då det kommer bli otydligt att hamnen utökats i succession från
Kvarnholmen och utåt genom att naturliga holmar tagits i anspråk och
omdanats.
KLM vill även påminna om att det sannolikt kan finnas fornlämningar (ex.
bebyggelse, bryggor/kajer, vrak) i såväl mark som vattenområden inom
planområdet. Detta inte minst sagt mot bakgrund av att området troligen
täcker in en del av den ursprungliga Barlastholmen (Lilla
Kvarnholmen).
Kommunens kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med att det sannolikt
finns fornlämningar inom planområdet vilket ska bevakas i samband med
kommande projektering.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt
_________________________________________________
6. Kalmar Energi Elnät AB godkänner planförslaget
7. Sjöfartsverket har inget att erinra
8. Myndigheten för samhällskydd och beredskap avstår att yttra sig
9. Skogsstyrelsen har inga synpunkter
10. RPG Kalmar har inga synpunkter
Kalmar som ovan
Eva-Lena Larsdotter
Projektledare

Handläggare

Eva-Lena Larsdotter
0480-45 02 62
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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 upprättat 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.

Syftet med detaljplanen
Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för en utveckling av hamnens verksamheter på Barlastholmen i Kalmar. Planen ska därför möjliggöra:
•

en utökning av markområdet för hamnverksamhet i den inre delen av
Nya hamnbassängen i Kalmar hamn.

•

planen ska i stort lägga fast nuvarande markanvändning av verksamheterna inom planområdet, vilket bland annat innebär att gatorna
Finngrundsgatan och del av Barlastplan med angränsande kajer samt
industrispåret i Tjärhovsbågen, vilka är allmän platsmark i tidigare planer, ska ändras till kvartersmark för hamnverksamhet.

•

inom planområdets ska huvudanvändningen vara hamnändamål där
även upplag får förekomma. Inom områden med byggrätt får även
andra verksamheter och kontor förekomma.

Plandata

Figur 1. Planområdets läge söder om Kvarnholmen.
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Planområdet är beläget i Kalmar hamn, strax söder om Kvarnholmen i Kalmar.
Barlastholmen utgör den nordvästra delen av hamnen och är en del av hamnens ursprungliga områden. Området som berörs av planförslaget används
framförallt för hamnverksamhet.
Planområdet är cirka 8,1 ha stort, och hela planområdet föreslås utgöra landområde.

Kvarnholmen

Finngrundet

Barlasthomen
Nya hamnbassängen

Tjärhovet

Figur 2. Planområdets avgränsning.

Kalmar kommun är fastighetsägare till de flesta fastighetsytorna inom området,
det vill säga Kvarnholmen 2:6, Kvarnholmen 2:25, Kvarnholmen 2:11, Maskinisten 1, Lotsen 1 och Lotsen 2. Kalmar Hamn är ägare till Oljefabriken 3.
Privata tomträttshavare finns till fastigheten Lotsen 1. Mellan fastigheterna
Lotsen 1 och Lotsen 2 finns en marksamfällighet med ändamålet tillfart, se
figur 3.
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2016-09-20

Figur 3. Plangräns (röd linje) och fastigheter inom hamnområdet.

Handlingar
Planhandlingarna består av:
•

Plankarta med bestämmelser

•

Planbeskrivning

•

Miljökonsekvensbeskrivning

•

Grundkarta

•

Fastighetsförteckning

•

Granskningsutlåtande
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Planbeskrivning

Till planen finns också följande underlag:
•

PM dagvatten, 2016-03-23

•

Behovsbedömning, 2016-04-05

•

Samrådsredogörelse, 2016-06-15

•

Riskutredning flislagring Kalmar Hamn, PSGroup, 2016-09-20

Ärendebeteckning

2014-2747
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Planförfarande och tidsplan
Det finns två planförfarande som kan användas vid framtagandet av en detaljplan, standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om planförslaget
•

är förenligt med översiktsplanen,

•

är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande,

•

inte är av betydande intresse för allmänheten,

•

inte i övrigt är av stor betydelse och

•

inte antas medföra en betydande miljöpåverkan

Om något av kriterierna för standardförfarande inte uppfylls ska ett utökat
förfarande användas.
Här är vi nu

Figur 4. Planprocessen.

Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari
2015 enligt s.k. utökat förfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-02. Planen
förväntas ha följande preliminära tidsplan
•

Samråd – genomfördes 2016-05-02 – 2016-05-23

•

Granskning – 3:e kvartalet 2016

•

Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e kvartalet 2016

•

Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 4:e kvartalet 2016

Tidplanen är en uppskattning och förutsätter att inkomna synpunkter under
samrådsskedet inte föranleder omfattande revideringsarbete.
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Riksintresse för kommunikationer, MB 3 kap. 8 §
Planområdet berörs av riksintressen för kommunikationer enligt miljöbalken
3 kap. 8 § avseende sjöfart, hamn, järnväg och väg, se figur 5. Påverkan på riksintresset för kommunikationer avseende väg omfattar även funktionen för tillfartsvägar till/från bredskapsfärjeläget.
Vid en avstängning av Ölandsbron och aktivering av beredskapsplanen är Trafikverkets bedömning att färjekapacitet motsvarande 300 fordon/timme kan
komma att passera beredskapsfärjeläget. Det tar ca fem dygn att uppnå tillfredsställande funktion på färjeläget. Kommunen ska bevaka att vägnätet
till/från färjeläget inom 5 dygn har full funktion. Trafikverket gör bedömningen att riksintressets funktion inte är beroende av endast Finngrundsgatan utan
att Barlastgatan även kan fungera som alternativ under förutsättning att framkomligheten enligt ovan kan tryggas och eventuella verksamheter vara flyttade.
Planområdet är beläget inom hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats, som i sig
är av riksintresse. Den fria hinderytan för planområdet är inom höjdzonen
mellan +50,3 meter över havet (möh) och +150,3 möh. Då planförslaget inte
medger några byggrätter över +26,0 möh bedöms den fria hinderytan inte påverkas negativt av planförslaget.
Riksintresset för sjöfarten omfattar farleder till och från hamnen, samt markytorna inom hamnen. Riksintresset för hamnen omfattar hamnbassängerna.
Riksintresset för järnvägen och riksintresset för väg omfattar järnvägsspåret ut
till Tjärhovet samt vägen från E22 till Barlastholmen via Södra vägen, Järnvägsgatan, Barlastgatan, Finngrundsgatan samt Barlastplan.
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Sjöfart

Järnväg
Hamn
Väg

Planområde

Figur 5. Riksintresseområden för kommunikation enligt miljöbalken 3 kap. 8 §. Utöver de i
kartan redovisade riksintresseområdena finns även den hinderfria ytan för Kalmar flygplats,
som i sig utgör ett riksintresse, täckande i stort sett hela Kalmar stad. Det fysiskt utpekade
riksintresseområdet för flygplatsen gäller för ett område i direkt anslutning till start- och landningsbanan med omfattningen 500 meter på vardera sidan och 1500 meter i vardera änden.
Flygplatsen ligger cirka 5 km nordväst om planområdet.

Planområdet berör även område av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3
kap. 6 § miljöbalken, se figur 6. Riksintresset omfattar renässansstad med
slottsmiljö och befästningssystem samt tillhörande vattenområden som sammantaget återspeglar stadens stora strategiska betydelse, för landets försvar,
handel och sjöfart, från medeltiden och fram till 1600-talet.
Det finns sannolikt fornlämningar inom planområdet, vilket ska bevakas i
kommande projektering.
Riksintresset för kulturmiljö bedöms påverkas negativt i liten grad. I utblicken
från slottet mot sydost blir det svårare att uppfatta vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet vilket är en del av det medeltida vattenrummet.
Även utblicken från Tjärhovet mot slottet påverkas.
Utblickarna är dock redan idag påverkade av hamnverksamheten, och planförslaget föreslår att inga byggrätter tillåts på den tillkommande hamnytan. Påverkan bedöms som acceptabel.
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Figur 6. Riksintresse för kulturmiljövården. Figur: Länsstyrelsen i Kalmar län

I planförslaget upphör del av Barlastplan, Finngrundsgatan, se figur 7, och del
av kajen på Barlastholmen samt järnvägsspåret utmed Tjärhovsgatan att vara
allmän platsmark för att istället bli en del av hamnens verksamhetsområde. Då
detta inte i sak påverkar transportförbindelsen med hamnen bedöms det inte
påtagligt försvåra utnyttjandet av hamnens anläggningar, och därför heller inte
strida mot riksintresset. Större delen av Barlastplan och kajerna runt Finngrundet kommer fortsättningsvis enligt gällande detaljplaner att utgöra allmän
platsmark.

Figur 7. Gator i hamnområdet. I planförslaget upphör Finngrundsgatan samt del av Barlastplan
att utgöra allmän gatumark.
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Strandskydd
Strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken syftar till att trygga allmänhetens tillgång
till strandområden samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land
och i vatten. Vid ny detaljplaneläggning återinträder strandskyddet automatiskt
med 100 meter på land och i vatten, och strandskyddet behöver därmed upphävas för alla ytor inom planområdet i samband med planläggning.
En kommun får enligt plan- och bygglagen upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl för det enligt 7 kap. 18 c-d §§ MB. Intresset av
att ta området i anspråk på ett sätt som avses med planen ska väga tyngre än
strandskyddsintresset.
Inom planområdets nuvarande och framtida markområden upphävs strandskyddet i sin helhet. Det finns flera skäl till att upphäva strandskyddet enligt
MB 7 kap. 18 c §.
Skäl 1 – ”Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften”. Hamnen är ett redan ianspråktaget område med hamnverksamhet, vilken har funnits på platsen sedan 1800-talet.
Ytorna i anslutning till hamnområdet inom planområdet är gatumark som även
dessa är befintliga.
Skäl 3 – ”Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga
vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området”. Hamnverksamheten och gatumarken intill hamnområdet behöver av funktionella skäl ligga
vid vattnet och de kajanläggningar som är uppförda där.
Skäl 4 – ”Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området”. Den tilltänkta utökningen av
hamnområdet med en hamnplan på 25 000 m2 måste ligga i anslutning till de
befintliga verksamhetsområdena. Att använda motsvarande ytor på annan plats
utanför hamnområdet är inte möjligt att utföra inom rimligt avstånd för verksamheten och blir därför inte funktionellt för verksamheten.
Skäl 5 – ”Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området”. Hamnens verksamhetsområde är inte tillgängligt för allmänheten. Hamnverksamheten har ett angeläget
allmänt intresse då verksamheten bedrivs för att betjäna många av samhällets
centrala funktioner och det inte finns något egentligt egenintresse för verksamheten. Hamnverksamheten är i sig en central och långsiktig verksamhet som
det inte finns några alternativ till i Kalmar. Området behövs därför även för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Ett beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan får inte omfatta ett
område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnader säkerställa fri
passage för allmänheten och för att säkerställa goda livsvillkor för djur- och
växtliv, enligt 7 kap. 18 f § MB. Avsikten med den fria passagen är att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av stranden. Kravet på
fri passage gäller dock inte om byggnaderna eller anläggningarna för sin funktion måste ligga vid vattnet. Inom planområdet bedöms en sammanhängande fri
passage längs strandkanten inte vara möjligt på grund av den befintliga hamnverksamheten.
De berörda strand- och vattenområdena inom planområdet hyser inte några
särskilda naturvärden.
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Miljökvalitetsnormer för vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015. Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och
grundvatten.
Vattenförekomsten vid hamnen är Kalmarsunds kustvatten
(SE563100-161500) och tillhör södra Östersjöns vattendistrikt. Vattenförekomsten klassas som god kemisk status (exklusive kvicksilver) och måttlig ekologisk status. Enligt miljökvalitetsnormen ska vattenförekomsten klara en god
ekologisk status till 2021. Tidsfristen är satt med tanke på övergödningen av
vattenmiljön och att det har bedömts tekniskt omöjligt att åtgärda till 2015.
Övriga miljöproblem är framförallt miljögifter, vilket särskilt utgörs av kvicksilver som i huvudsak kommer från atmosfärisk deposition.
Inför vattenförvaltningens kommande sexårscykel 2016-2021 föreslår Vattenmyndigheten fortsatt måttlig ekologisk status för Kalmarsunds kustvatten, men
med förlängd tidsfrist till 2027. Den kemiska statusen föreslås vara fortsatt god
(exklusive kvicksilver, som tidigare). Beslut om klassning fattas i december
2015.
Grundvattenförekomsten vid planområdet är en del av Kalmars grundvattenmagasin (SE628995-153160). Förekomstens statusklassning är fastställd till god
kemisk grundvattenstatus samt god kvantitativ status.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte motverka ett uppfyllande av miljökvalitetsnormerna under förutsättning att omhändertagande av dagvatten
sker enligt kommunens mål och principer. I detaljplanen anges även ett område där en dagvattenanläggning får anläggas. Möjlighet finns även att rena
dagvattnet med filter vid områdets dagvattenbrunnar. Syftet med dagvattenanläggningen är att miljökvalitetsnormen inte ska påverkas negativt. Bägge föreslagna dagvattenalternativen når reningssyftet. Se vidare under Dagvatten.
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Översiktliga plandokument
Översiktsplan (ÖP) för Kalmar kommun
I Kalmar kommuns gällande översiktsplan, som antogs 2013, ingår Barlastholmen i ett område som definierats som innerstad och stadskärna. Nu aktuellt
detaljplaneförslag är väl förenligt med översiktsplanens intentioner:
• Verka för att hamnens utveckling samspelar med stadens övriga behov av
utveckling.
• Planera för att lokalisera verksamheter till Tjärhovet som har koppling och
behov av sjöfart.
• Säkra transportleder för farligt gods till och från Tjärhovet samt studera
möjlig reservväg till och från hamnen.
• Tillämpa de nya riktlinjerna för byggnation utmed farligt godsleden på
Södra vägen, Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan enligt den riskanalys som är
gjord.
År 2013 tog SWECO fram en värdebeskrivning av Kalmar hamn 1 på uppdrag
av Kalmar kommun. I värdebeskrivningen betonas viktiga planeringsförutsättningar inför framtiden som måste beaktas och säkerställas som:
• Miljöstörningar från hamnen
• Transporter till och från hamnen
• Flexibla lagringsytor

1

Värdebeskrivning Kalmar hamn. Planeringsunderlag för Kalmar kommun.
SWECO 2013-04-30
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Gällande detaljplaner
Nu aktuellt planområde berörs av sju detaljplaner eller motsvarande planer, se
figur 8.

7
6

1

4
2

3
5

Figur 8. Berörda planer inom planområdet.

1) 1955 (0880K-I186) Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Oljefabriken, Lotsen och Rorgängaren i Kalmar. Planen medger inom nu föreslaget
planområde gatuändamål och kvartersmark för förråd, magasin och kontor.
Genomförandetiden har utgått.
2) 1958 (0880K-I 216) Förslag till ändring av stadsplanen för Tjärhovet i Kalmar, Kalmar kommun. Planen medger inom nu föreslaget planområde vattenändamål. Genomförandetiden har utgått.
3) 1965 (0880K-I:262) Förslag till ändring av stadsplanen för del av Barlastholmen samt del av Västra Upplagsplatsen och Tjärhovsbågen i Kalmar. Planen medger inom nu föreslaget planområde vattenområde och gatuändamål.
Genomförandetiden har utgått.
4) 1971 (0880K-I:319) Förslag till ändring av stadsplanen för kv Rorgängaren
och Oljefabriken i Kalmar. Planen medger inom nu föreslaget planområde
gatuändamål och vattenområde samt kvartersmark för hamnändamål. Genomförandetiden har utgått.
5) 1987 (0880K-I:424) Förslag till ändrad stadsplan för Tjärhovet i Kalmar
hamn. Planen medger inom nu föreslaget planområde vattenområde samt kvartersmark för hamntrafik. Genomförandetiden har utgått.
6) 2003 (0880K-P01/09) Detaljplan för område söder om Barlastgatan (f d
Finngrundsgatan) och öster om Tjärhovsgatan i Kalmar hamn. Planen medger
inom nu föreslaget planområde kvartersmark för upplag och hamnändamål.
Genomförandetiden har utgått.
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7) 2013 (0880K-P14/11) Detaljplan för Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen
2:6 m fl, vid Ölandshamnen, Kalmar kommun. Planen medger inom nu föreslaget planområde gatuändamål. Genomförandetiden löper fram till 2019.

Miljökonsekvensbeskrivning
Parallellt med detaljplanen har Vatten och Samhällsteknik AB upprättat en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) på uppdrag av Kalmar kommun. Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att omfatta följande frågor:
•
•
•
•
•

•
•
•

Naturresurser samt mark- och vattenanvändning
Kulturmiljö och stadsbild
Vattenmiljö
Hälsa och säkerhet
Tillgänglighet
Påverkan under byggtiden
Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsnormer

Sammanfattning och bedömning
Detaljplanen bedöms i stort sett som positiv för miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö och som något negativ men acceptabel för miljökvalitetsmålen Giftfri miljö,
Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Genomförandet
av detaljplanen bedöms innebära en risk för ökad belastningen på vattenförekomsten och genomförandet riskerar därmed att motverka ett uppfyllande av
miljökvalitetsnormerna. Om rening av dagvatten genomförs uppskattas påverkan från dagvattnet minska jämfört med dagens situation.
Sammantaget bedöms planförslaget inte orsaka betydande miljöpåverkan om
nödvändiga skyddsåtgärder för vattenmiljö vidtas enligt de krav som kommer
att ställas i prövningen enligt miljöbalken. Riksintresset för kulturmiljö bedöms
påverkas negativt i liten grad genom att det i utblicken från slottet mot sydost
blir svårare att uppfatta vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet,
vilket är en del av det medeltida vattenrummet. Utblickarna är dock redan idag
påverkade av hamnverksamheten och påverkan bedöms som acceptabel. Den
visuella kontakten mellan slottet och Kvarnholmen påverkas inte.
Riskutredning avseende flislagring i Kalmar Hamn har tagits fram av PS Group
Sweden AB i augusti 2016. Utifrån utredningen har framkommit att frågan om
typ av upplag ska hanteras genom åtgärdsförslag och tillsyn i samråd mellan
hamnen, verksamhetsutövare och brandkåren.
För en fullständig sammanfattning, se MKB:n.

Kommunala beslut i övrigt
Lägsta färdig golvhöjd
I Samhällsbyggnadsnämnden fattades 2012-12-19 beslut om riktlinjen att lägsta
färdiga golvhöjd för bostäder ska vara belägen minst 2,65 meter över nollplanet
utifrån det nationella höjdsystemet RH2000. I planförslaget finns inga bostäder
föreslagna, men väl områden för kontor och publika verksamheter. För att ta
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höjd för framtiden föreslås planbestämmelse att byggnad ska utföras så att
naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,8 meter över nollplanet inte
skadar byggnadens konstruktion.

Förutsättningar och förändringar
Kort historik
Barlastholmen utgjordes ursprungligen av ett par mindre öar, Yttre Vedgårdsholmen och Lilla Kvarnholmen, som i mitten på 1800-talet började fyllas ut då
Kalmar behövde större ytor för hamnverksamheten. På 1870-talet anslöts Barlastholmen till Kvarnholmen med en bro med järnväg. Under 1950- och
1960-talet utvidgades Barlastholmen åt öster då Finngrundet fylldes ut och blev
en del av hamnen. Den senaste utfyllnaden vid Barlastholmen skedde då Barlastholmskanalen, i folkmun kallad Döda skeppens vik, fylldes ut på 1970-talet.

Planområde

Figur 9. Barlastholmen och hamnen på 1940-talet. Finngrundet (öster om Barlastholmen) är
inte utbyggt, Tjärhovets utbyggnad har påbörjats och Barlastholmskanalen (väster om Barlastholmen) är fortfarande kvar. Källa Ekonomiska kartan, 1941. Rödstreckad linje anger förslagets plangräns.

På Barlastholmen har det funnits ett flertal olika verksamheter med inriktning
på framförallt hamnverksamhet och industriell tillverkning. I västra delen av
Barlastholmen fanns tidigare ett flertal enklare lagerbyggnader, se figur 9, men
på senare tid har ytan fungerat som upplagsyta. Så avses även kunna ske i framtiden varför en Riskutredning avseende flislagring i Kalmar Hamn har tagits
fram av PSGroup Sweden AB i augusti-september 2016.
Markanvändning idag
På senare tid har området alltmer kommit att präglas av kontorsverksamheter
mot Barlastgatan, och en tidigare båtverkstad vid Finngrundsgatan är numera
kontor. I övrigt fungerar ytorna på Barlastholmen som upplagsytor och kajzo-
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ner för hamnverksamheten. Hamnverksamheten innebär i stort att omlastning
görs mellan båt och lastbil, med viss mellanlagring. Möjlighet till transport på
järnväg finns även då ett järnvägsspår finns i den västra delen av hamnområdet.

Natur- och kulturmiljö
Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
Markområdena är till största del utfyllda, vilket har gjorts från och med
1800-talets mitt. Figur 10 nedan visar bland annat var de ursprungliga öarna
(grön markering) funnits innan utfyllnaderna påbörjades. Fyllningsjorden är av
varierande sammansättning och sannolikt till stor del bestående av lösa muddermassor från närområdet. Slutsatserna från utredningen, som primärt studerade norra delen av Barlastholmen och huvudsakligen utanför nu aktuellt planområde, är bland annat att grundläggning av tyngre byggnader sannolikt behöver grundförstärkas, samt att risk finns för sättningar om vägar eller upplagsytor behöver höjas med tanke på framtida höjningar av vattenstånd.

Figur 10. Översiktlig geoteknisk utredning. WSP 2013. Grön markering = läget där ursprungliga öar fanns innan utfyllnader påbörjades

Planförslag
Majoriteten av planområdet utgör pågående verksamhet och till största del blir
det endast små förändringar av verksamhet och byggrätt. Tillkommande ytor är
utfyllnaden av Nya hamnbassängen om cirka 35 000 m2.
Förorenad mark
Förutsättningar
Planområdet är utfyllt och hamnverksamhet har pågått sedan 1800-talet, och
området är potentiellt förorenat i två områden; dels på fastigheten Oljefabri-
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ken 3 och dels på fastigheten Lotsen 1. Provtagningar har 2015 gjorts i kvarteret Oljefabriken 3 i samband med ett byggnadsprojekt på fastigheten. Resultat
från provtagningarna visade att fyllnadsmassorna är relativt homogena och att
halterna är över vad som är acceptabelt för känslig markanvändning (KM) för
PAH, bly, koppar och alifater. Halterna är under för vad som är acceptabelt för
mindre känslig markanvändning (MKM). I en punkt förekom PAH över vad
som är acceptabelt för MKM. I provtagningspunkten vid den gamla transformatorstationen uppmättes ingen PCB över rapporteringsgränsen.
I samband med underhållsarbeten 2013 (arbeten för att säkerställa kajernas
bärighet) togs markprover var 50:e meter i ett 200 meter långt schakt längs
med Barlastplan. I flertalet av punkterna fanns förhöjda halter av PAH i de
ytliga jordlagren (0,5 meter under markytan) och i någon punkt fanns en förhöjd halt av arsenik. På lägre nivåer (1 meter under markytan) fanns inga förhöjda halter av föroreningar. De förhöjda uppmätta halterna av PAH och arsenik understiger halterna för MKM.
Planförslag
Inom planområdet kommer markanvändningen att vara i enlighet med mindre
känslig markanvändning (MKM). Under projektering och genomförande av
detaljplanen ska det säkerställas att inga föroreningshalter på området, oberoende av djup eller byggnation, överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känsligt markanvändning, MKM. En planbestämmelse är föreslagen för området om avhjälpande av markförorering innan bygglov ges; ”lov
får endast ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har
säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller
säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten”.
Naturmiljö
Förutsättningar
Hela markområdet inom planen är hårdgjord för hamnverksamhet och det
finns inte mycket växtlighet. Vattenområdena inom planen utgörs av hamnbassänger som muddrats i stor omfattning, vilket lett till att djur- och växtliv i
vattnet endast finns i mycket begränsad omfattning.
I hamnområden kan fågellivet vara omfattande, men på Barlastholmen finns
inga rapporter om häckande rödlistade fågelarter. Och det finns inga rapporter
om andra hotade växt- eller djurarter inom planområdet.
Kulturmiljö
Förutsättningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
Strax intill hamnområdet har riksintresset för kulturmiljö i Kalmar (88001048)
pekats ut enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. Bevarandeintresset är bland annat
1600-talsstaden och den visuella kontakten mellan slottet och Kvarnholmen.
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Figur 11. Kalmar slott med Kalmar hamn i bakgrunden. Sylvanderparken skymtar som en
träddunge mellan silobyggnaderna och slottet.

Kalmar läns museum har 2013 tagit fram en kulturhistorisk utredning för bland
annat Barlastholmen. Av de byggnader som finns kvar idag är den gamla oljefabriken från 1916 den äldsta och mest karaktärsfulla. Den inrymmer idag
Byteatern. Enligt utredningen är Barlastholmen ett förhållandevis ”tåligt” område vad gäller förändringar. Det bedöms värdefullt att bevara karaktären på
området som ö och att den fortsatt är en väl avgränsad enhet. Det bedöms
även värdefullt att bevara landområdets och bebyggelsens skala i förhållande till
Vedgårdsholmen (Baronens köpcenter) och Tjärhovet. Övriga värdefulla särdrag, enligt utredningen, är slottets dominans över området, Sylvanderparken
och järnvägskorridoren som visar på sambandet mellan Gamla industriområdet
och godshamnarna på Tjärhovet och Barlastholmen. Byggnaden till den gamla
oljefabriken bör fortsatt utgöra en karaktärsbyggnad i området.
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Figur 12. Före detta Svea Oljefabrik, som numera bland annat rymmer Byteatern. Oljefabriken
var ett oljeextraktionsverk för vegetabiliska oljor. Av oljan gjordes margarin i Margarinfabriken
Svea på Vedgårdsholmen, nuvarande Baronen i Kalmar.

I detaljplanen för Barlastholmen från 2003, nummer 6 i beskrivningen av gällande detaljplaner ovan, har upplagshöjderna begränsats. Vyn från Kalmar slott
mot Sylvanderparken var skälet till höjdbegräsningen på 5,0 respektive 7,5 meter. En särskild yta intill Maskinisten 1 gavs en tillåten upplagshöjd på 10,0
meter för att på platsen bland annat kunna placera containrar.

Figur 13. Röd ring markerar den före detta oljefabrikens läge på Barlastholmen. Blå ring markerar ytan intill Maskinisten 1 där en högre upplagshöjd är tillåten enligt tidigare gällande detaljplan.
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Figur 14. Barlastgatan. Till vänster upplagsytorna i västra delen av Barlastholmen, där bestämda
höjder finns sedan tidigare på hur höga upplagen får vara. I bakgrunden Kalmar slott och
träden i Sylvanderparken.

Planförslag
Inom hamnområden är det brukligt med olika former av upplag, vilket är en
del av verksamheten och därför normalt inte kräver något bygglov. För upplag
som är omfattande eller som avses att ske under en längre tid, till exempel vinteruppställning av båtar, råder däremot lovplikt.
Tidigare gällande detaljplan för västra delen av Barlastholmen har bestämmelse
som ger bygglovsbefrielse för upplag i olika höjder mellan 5 och 10 meters
höjd.
Även i nu aktuellt detaljplaneförslag föreslås bygglovbefrielse för upplag inom
hamnområdet genom planbestämmelsen a1. På den tillkommande hamnytan
intill Tjärhovsbågen ges möjlighet till upplag upp till 7,5 meters höjd, e2 i
plankartan. För övriga ytor ges möjlighet till upplag upp till 10 meters höjd, e1 i
plankartan. Närmast Tjärhovsbågen föreslås att inga upplag får förekomma.

Bebyggelseområden
Markanvändning
Förutsättningar
Idag används området till största del för hamnverksamhet. Ett fåtal byggnader
används numera som kontorslokaler eller lagerlokaler.
Tidigare detaljplaner för området är till vissa delar inaktuella. Kajer och industrispår utgör till stor del allmän platsmark enligt tidigare detaljplaner för området. Eftersom Kalmar hamn är ISPS-klassad är hamnområdet inte längre
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tillgängligt för allmänheten. ISPS är en förkortning av International Ship &
Port facility Security code, och är ett internationellt regelverk som syftar till att
skapa säkrare transporter mellan hamnar för passagerare och gods.

Figur 15. Informationsskylt vid grind i anslutning till hamnområdet.

Planförslag
Markanvändningen kommer i huvudsak att utgöras av kvartersmark för hamnverksamhet. Den nuvarande markanvändningen är utgångspunkten för planens
utformning.
Viss del av Nya hamnbassängen, området intill Tjärhovsbågen, ges möjlighet
att fyllas ut med cirka 35 000 m2 för att skapa ytterligare ytor för godshantering
inom hamnverksamheten. De nya markytorna ges inte byggrätt, och samtidigt
anges i detaljplaneförslaget en maximal höjd om 7,5 meter för upplag på platsen.
I tidigare detaljplaner har markanvändningen för kvartersmark angetts till
hamnändamål, förråd, magasin, kontor samt upplag. Kajer och anslutningsvägar har angetts som allmänna ytor för gatuändamål. I anslutning till kajerna har
visst vattenområde angetts i planerna.
Nu aktuellt planförslag anger att kvartersmarken är hamn (V), hamn, kontor
och verksamhet (VKZ). Del av Barlastgatan och Tjärhovsgatan anges som gata
(GATA) i planen.
Ändamålet hamn (V) avser sjötrafik och hamnverksamhet. Kompletterande
handel och kontorsverksamhet ingår i ändamålet. Berört markområde i detaljplanen omfattar hela hamnområdet.
Ändamålet kontor (K) avser kontorsverksamheter med liten eller ingen varuhantering och som inte direkt har med hamnverksamheten att göra. Berört
markområde i detaljplanen omfattar Oljefabriken 3, kvarteret Lotsen och Maskinisten 1 med angränsande ytor med byggrätt.
Ändamålet verksamhet (Z) avser verksamheter för service, lager, tillverkning
med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter med likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Berört
markområde i detaljplanen omfattar samtliga områden med byggrätt.
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Ändamålet gata (GATA) avser trafik inom tätorten och för trafik som har sitt
mål vid gatan. Berört markområde i detaljplanen omfattar delar av Barlastgatan
och Tjärhovsgatan.
Byggrätter
Förutsättningar
Enligt gällande detaljplaner för hamnområdet finns byggrätter på tre platser;
Oljefabriken 3, kvarteret Lotsen samt Maskinisten 1 med närmast angränsande
byggnad.
Planförslag

Figur 16. Plankarta med bestämmelser till föreslagen detaljplan.

Byggrätt ges som utgångspunkt för de ytor som har byggrätt sedan tidigare.
I kvarteret Oljefabriken finns sedan tidigare en byggrätt för hamnändamål med
högsta taknockshöjd 15,5 meter, förutom en mindre yta i kvarterets nordöstra
del där det tillåts 14,2 meter som högsta taknockshöjd. I nu föreslagen detaljplan anges en högsta totalhöjd på +17, 5 meter för hela kvarteret med ändamålet hamn (V), kontor (K), samt verksamhet (Z). Byggrätten utökas i väster med
ca 10 meter för att även rymma ett område mellan kvarteret Lotsen och Oljefabriken 3 där bygglov för en båthangar finns sedan januari 2015.
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I kvarteret Lotsen finns sedan tidigare en byggrätt för förråd, magasin och kontor med högsta taknockshöjd om 8,8 meter samt en högsta byggnadshöjd om
6,8 meter. I nu föreslagen detaljplan anges en högsta totalhöjd på +11 meter
för hela kvarteret med ändamålet hamn (V), kontor (K) och verksamhet (Z).
I kvarteret Maskinisten finns sedan tidigare en byggrätt för hamnändamål och
upplag med högsta taknockshöjd om 7,5 meter samt en högsta byggnadshöjd
om 6,0 meter. I nu föreslagen detaljplan anges en högsta totalhöjd på +26 meter för kvarteret med ändamålet hamn (V), kontor (K) och verksamhet (Z).
Byggrätten utökas även något för att kunna erhålla en mer funktionell yta.

Figur 17. Föreslagen utformning av nya verkstaden i den del av detaljplanen där fastigheten
Maskinisten 1 är belägen. Högsta delen på byggnaden föreslås bli 22,8 meter.

Den föreslagna nya verkstaden med en byggnadshöjd på 22,8 meter2, blir en
del av hamnområdets byggnadsmiljö med varierande byggnadshöjder. På närliggande Tjärhovet finns två silosbyggnader med byggnadshöjd på 60 meter. På
motsatt sida om Barlastgatan kommer de mer närliggande nya universitetsbyggnaderna för Linnéuniversitetet att medges byggnadshöjder om 18, 28 och
44 meter. Den nya verkstaden, som placeras mellan Tjärhovet och universitetet, blir därför en del i områdets byggnadsmiljö och bedöms kunna utgöra ett
samband mellan dessa högre byggnadsvolymer.
Inom hamnområden är det brukligt med olika former av upplag, vilket är en
del av verksamheten och därför normalt inte kräver något bygglov. För upplag
som är omfattande eller som avses att ske under en längre tid, till exempel vinteruppställning av båtar, råder däremot lovplikt.
Gällande detaljplan för västra delen av Barlastholmen har bestämmelse som
ger bygglovsbefrielse för upplag.
Även i nu aktuellt detaljplaneförslag föreslås bygglovbefrielse för upplag inom
hamnområdet genom planbestämmelsen a1. På den tillkommande hamnytan
intill Tjärhovsbågen ges möjlighet till upplag upp till 7,5 meters höjd, e2 i
plankartan. För övriga ytor ges möjlighet till upplag upp till 10 meters höjd, e1 i
plankartan.

2

Byggrätten anges i planen till + 26 meter totalhöjd. I förhållande till marknivån, som är
2 meter över havsnivån, blir den reella byggrätten 24 meter totalhöjd.
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Gestaltning
Förutsättningar
Hamnområdet har en typisk hamnkaraktär med en blandning av byggnader för
olika ändamål och upplagsytor där även fordon och maskiner samsas. Området
har sedan tillkomsten i början på 1800-talet ständigt varit i förändring. Området har stadigt utökats med nya kajer, nya markytor, nya byggnader som i vissa
fall med tiden ersatts av andra byggnader eller tagits bort för att lämna plats åt
nya upplagsytor.

Figur 18. Kalmar slott till vänster och Tjärhovet till höger i bilden. Barlastholmen syns i mitten
av bilden. Bilden tagen från Kalmarsundsparken söder om Kalmar slott.

Planförslag
Hamnområdet bör fortsatt vara ett område med stor möjlighet till fysiska förändringar inom planens angivna ramar. Oljefabrikens byggnad har ett visst
kulturhistoriskt värde ur ett industrihistoriskt perspektiv. Bebyggelse och byggnadsverk i anslutning till Oljefabriken bör utformas och placeras på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till byggnadens karaktär och kulturhistoriska
värde, vilket i huvudsak innebär att det är byggnadshöjden som är viktig att ta
hänsyn till vid uppförande av byggnader i direkt angränsning till Oljefabriken.
Upplag begränsas i höjd inom hamnområdet till dels 7,5 meter, e2, och dels
10 meter, e1.
Inom planområdet ges byggrätt på 24 meter (+ 26,0 meter) för en ny verkstad,
se figur 17, vilken avses bli 22,8 meter hög. I närområdet finns flera högre
byggnader; + 60 meter (lantmännen) och +28 meter samt + 44 meter (LNU).
Kommersiell och offentlig service
Förutsättningar
I angränsande områden finns ett stort utbud av offentlig och kommersiell service då hamnområdet ligger mycket nära Kalmars kommersiella centrum
Kvarnholmen. Inom planområdet dominerar hamnverksamheten, som kan
sägas vara en särskild slags kommersiell service, tillsammans med mindre verksamheter med visst inslag av kommersiell service företrädesvis kopplad till
hamnverksamhet.
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Planförslag
Kommersiell service i form av hamnverksamhetens företagsamhet kan ske på
olika sätt. Till hamnändamålet (V) finns möjlighet att bedriva viss kompletterande handel och kontorsverksamhet. Inom verksamhetsändamålet (Z) finns
möjlighet att bedriva viss form av serviceverksamhet och försäljning av vissa
varor förutsatt att det sker med begränsad omgivningspåverkan. Planen medger även kontorsverksamhet (K) vilket medger viss kommersiell service.

Vattenområden
Förutsättningar
Inom planområdet finns vattenytor i anslutning till de befintliga kajerna i
hamnområdet.
Planförslag
Den inre delen av Nya hamnbassängen avses fyllas ut på en yta av cirka
35 000 m2.
Längs med kajerna på Barlastholmen ges möjlighet att utöka kajen med 2 meter
för att i framtiden skapa förutsättningar att förstärka kajkanterna med en utanpåliggande stödkonstruktion.

Friytor
Eftersom hela planområdet är verksamhetsområde för hamnen och vissa kontorsändamål finns inget behov av ytor för rekreation eller friluftsliv.
Offentliga rum
Förutsättningar
I tidigare detaljplaner är kajer och järnvägsspår fastlagda som allmän platsmark,
gata. Den allmänna platsmark som finns i planområdet är begränsad till gatumark.
Planförslag
I nu föreslagen detaljplan kommer ytan utmed viss del av kajen på Barlastplan
att utgöra kvartersmark för hamnändamål, vilket i praktiken inte blir någon
förändring för allmänheten då tillträde till hamnområdet inte längre finns på
grund av säkerhetskraven för hamnverksamheterna. Barlastgatan i den norra
delen av planområdet, samt Tjärhovsgatan i västra delen, kommer även fortsättningsvis att utgöra allmän platsmark för gatuändamål. För att nå östra delen
av Barlastplan, beredskapsfärjeläget och kajerna på Finngrundet, som samtliga
fortsatt kommer utgöra allmän platsmark, finns anslutning vid korsningen Barlastgatan/Östra Kajplan, se figur 22.
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Gator och trafik
Gatunät
Förutsättningar
Inom planområdet finns i nuläget följande gator; Barlastgatan, Finngrundsgatan/Barlastplan samt Tjärhovsgatan. Planen gränsar inom Tjärhovsgatan i väster och i Barlastgatan i norr. Genomförandet av planen kommer innebära att
Finngrundsgatan och viss del av Barlastplan övergår till att utgöra kvartersmark
för hamnändamål. Kalmar Hamn ser inte att detaljplanens genomförande
kommer leda till ökad trafik då verksamheten inte planeras att förändras. Framtida förändringar av hamnverksamheten kan dock inte utesluta ökad fordonstrafik till och från hamnområdet.

Planområde

Figur 19. Gator inom planområdet och i närområdet.

Planförslag
Barlastgatan breddas med 5 meter i den västra delen i anslutning till Tjärhovsgatan. I nuläget är gatubredden cirka 10 meter, och utvidgas i och med planens
genomförande till en bredd av cirka 15 meter. Breddningen görs på södra sidan
av Barlastgatan, vilket innebär att hamnens verksamhetsområde minskas något
i den delen. Inga byggrätter påverkas av förändringen, men väl en minskning av
hamnens upplagsområde med cirka 350 m2 i den södra delen.
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Infarten till hamnområdet via Finngrundsgatan från Barlastgatan övergår från
gatuändamål till kvartersmark för dels hamnändamål (V) på fastigheten Kvarnholmen 2:6 och dels hamn- och kontorsändamål (VKZ) på fastigheten Lotsen 2, vilket totalt omfattar en yta på cirka 600 m2.
Järnvägsspåret intill Tjärhovsgatan anges med planbestämmelse som spårområde (n1) samt gemensamhetsanläggning (g1).
Gång- och cykelvägar
Förutsättningar
Inga gång- och cykelvägar finns i nuläget inom planområdet. I och med planområdets närhet till Kalmar stads centrala delar finns flera alternativa cykelvägar i anslutning till planområdet. Längs med Barlastgatans norra sida kommer
en cykelväg att anläggas som en del i det övergripande trafiknätet för oskyddade trafikanter i området, vilket görs i enlighet med detaljplanen för Linnéuniversitetet, 0880K-P14/11 från 2013.
Planförslag
Utöver den tilltänkta gång- och cykelvägen längs Barlastgatan bedöms det inte
finnas något ytterligare behov av särskild gång- och cykelväg inom planområdet.
Kollektivtrafik
Förutsättningar
Ingen kollektivtrafik finns inom planområdet. Cirka 300 meter norr om planområdet finns Kalmar centralstation och busstation.
Planförslag
Bedömningen är att behovet av allmänna kommunikationer för verksamheterna inom planområdet är väl säkerställt.
Parkering
Förutsättningar
Verksamheterna inom planområdet ansvarar själva för parkeringsbehovet, vilket ordnas på kvartersmark.
In- och utfarter
Förutsättningar
In- och utfarter till hamnområdet finns utmed Barlastgatan samt Tjärhovsgatan. Kalmar Hamn har i nuläget två grindar vid Barlastgatan; en vid
Finngrundsgatan och en vid Östra Kajplan. I gällande detaljplan finns utfartsförbud mot Tjärhovsgatan från Barlastgatan till Tjärhovet, förutom en öppning
vid kallbadhuset.
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Figur 20. Informationstavla för ankommande gods till hamnen via vägtransporter.

Planförslag
I nu föreliggande planförslag redovisas in- och utfartsförbud utmed Tjärhovsgatan söderut på en sträcka av cirka 60 meter från Barlastgatan.
Varutransporter
Förutsättningar
Till hamnen sker redan i dag ett stort antal transporter, både på land och till
sjöss. Transporter på land hänvisas från E22 via Södra vägen och Järnvägsgatan till Tjärhovsgatan och Barlastgatan.
Planförslag
Planen medger fortsatt verksamhet och tillgänglighet via de befintliga gatorna
Tjärhovsgatan och Barlastgatan. Med en utvidgning av hamnområdet ges möjlighet till utökad verksamhet, men det förändrar inte förutsättningarna för
varutransporterna till och från planområdet.
Räddningsväg
Förutsättningar
Med räddningsväg avses en möjlig framkomlighet för räddningsfordon med
viss säkerställd standard för utryckning. De verksamheter som finns på Barlastholmen nås idag från Barlastgatan och Tjärhovsgatan.
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Planförslag
Räddningsväg utgör även i fortsättningen gatorna Barlastgatan och Tjärhovsgatan.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Förutsättningar
Planområdet ingår i Kalmar kommuns verksamhetsområde. Tillkommande
bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-ledningsnätet.
Planförslag
Vattenförsörjning till bebyggelse och anläggningar inom planområdet löses
genom befintliga vattenledningar i Barlastgatan och Tjärhovsgatan.
Dagvatten
Förutsättningar
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Kalmar hamn ansvarar för hanteringen av dagvatten inom området, se tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning. Kalmar Vatten har vissa dagvattenledningar inom
planområdet, i vilka det även rinner dagvatten från områden utanför planområdet blandat med hamnens dagvatten. Ett PM om dagvattenhantering 3 från
2016-03-23 beskriver möjligheterna att hantera dagvatten från tillkommande
markytor inom planområdet.
Planförslag
Tillgänglighet till större dagvattenledningar säkerställs genom planbestämmelse
(u). Dagvatten från tillkommande markytor inom planområdet får renas inom
området antingen genom att en öppen anläggning för rening av dagvatten anläggs i anslutning till västra sidan av järnvägsspåret utmed Tjärhovsgatan, se
figur 21. I planen anges en planbestämmelse (n2) för ytan föreskrivande att
”dagvattenanläggning får anläggas, utifrån förslag från dagvattenutredning PM
dagvatten, 2016-03-23”. Alternativt kan brunnsfilter installeras för att uppnå
fullgod rening. Båda alternativen med dagvattenanläggningar syftar till att miljökvalitetsnormerna för kustvattenförekomsten inte ska påverkas negativt.
Det pågår parallellt med detta planarbete ett ärende gällande en försöksanläggning för dagvattenhantering invid Tjärhovet. Den anläggningen kan ta hand
om delar av aktuellt planområdes dagvatten om den blir godkänd.
Visar det sig att försöksanläggningen inte går att genomföra kan dagvattenfrågan för berört planområde ändå lösas med de alternativa åtgärdsförslag som
beskrivs i detaljplanen.

3

PM om dagvattenhantering. Ny detaljplan för Barlastholmen. Vatten och Samhällsteknik AB, 2016-03-23.
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Figur 21. En öppen dagvattenanläggning får anläggas i den sydvästra delen av planområdet.

Värmesystem
Förutsättningar
Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet i Kalmar. Tillkommande bebyggelse bör anslutas till fjärrvärmenätet.
El- och tele
Förutsättningar
Planområdet är försörjt med el- och teleledningar. Tillkommande bebyggelse
kan vid behov anslutas till det lokala el- och telenätet. Kalmar Energi har optokabel och optobrunn som måste flyttas för genomförandet av planen.
Avfallshantering
Förutsättningar
Möjlighet att hantera avfall finns inom planområdet. Verksamheterna ansvarar
själva för att avfallet omhändertas.
Beredskapsfärjeläge
Förutsättningar
Strax utanför planområdet i anslutning till Nya hamnbassängen finns ett beredskapsfärjeläge i händelse av en eventuell avstängning av Ölandsbron. Planens
genomförande bedöms inte förändra förutsättningarna för att använda beredskapsläget då detta är utanför planområdet och tillgängligheten till det inte påverkas av planförslaget. I den nu föreslagna detaljplanen kommer Finngrundsgatan att stängas permanent med anledning av att markområdet ändras från
allmän platsmark GATA till att bli kvartersmark för hamnändamål. Kvarvarande detaljplaner för Barlastholmen och Finngrundet ändras inte och därmed
kommer det att finnas allmän platsmark för gatuändamål kvar inom hamnom-
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rådet i tillräcklig utsträckning för att fungera som tillfartsväg till beredskapsfärjeläget, se figur 22. På Finngrundsgatan medges ingen byggrätt , vilket gör det
möjligt att nyttja markområdet vid ett eventuellt nödläge för transporter till och
från beredskapsfärjeläget. Det bedöms dock inte behövas särskild rättighet att
nyttja markområdet för Finngrundsgatan vid nödläge eftersom det finns andra
förbindelsevägar kvar.

Beredskapsfärjeläge

Gräns för kvartersmark
Figur 22. Färdvägar till Beredskapsfärjeläget. I planförslaget upphör Finngrundsgatan samt del
av Barlastplan att utgöra allmän gatumark. Trafik till beredskapsfärjeläget från Södra vägen via
Barlastgatan kommer fortsättningsvis att vara möjlig på allmän platsmark enligt pilarna i kartbilden.

Störningar och risker
Hamnverksamheter kan vara störande för omgivningen på flera sätt. Störande
ljud kan uppstå från arbete i hamnen, transporter till och från hamnen, fartyg
samt vid arbetet med muddringen och byggandet av vallarna kring mudderupplaget. Hamnverksamhet med hantering av farligt gods sker på Tjärhovet. Detaljplanen föranleder ingen förändring av hamnverksamheterna inom planområdet och ger inga möjligheter till farliga verksamheter.
Tillkommande ytor är små jämfört med pågående verksamhetsytor. Byggrätten
inom planområdet förändras inte ytmässigt i och med planens genomförande,
men höjdmässigt ges förutsättningar för en högre byggnad på Maskinisten 1.
Totalhöjden föreslås bli 24 meter, vilket blir avsevärt lägre än det intill påbörjade byggnationen av ett universitet med en högsta byggnadshöjd på 36 meter
över nollplanet. Den totala kajlängden minskas i och med utfyllnaden av den
inre delen av Nya Hamnbassängen, vilket minskar vattenytan och kajlängderna
med cirka 20 % i den delen av hamnen. En eventuell framtida ökning av verksamheten bedöms därför endast bli liten till måttlig i förhållande till dagens.
Tunga fordon, diesellok och fartyg på tomgång kan orsaka vibrationer och
lågfrekvent buller som kan kännas som vibrationer.
Strålkastarljus från arbetsfordon och belysning vid nattarbete kan orsaka starkt
ljus, men det är tillräckligt långt avstånd till bostäder och ingen skillnad mot
nuläget.
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Hamnverksamhet, muddring och hamnutbyggnad klassas som miljöfarlig verksamhet och är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Förutom buller och lukt kan
hamnverksamheten orsaka spridning av damm vilket eventuellt kan beröra
intilliggande befintlig kontorsverksamhet och universitetet.
Transporter med farligt gods sker strax väster om planområdet och hantering
av brandfarliga och explosiva varor sker i hamnen.
Spill i samband med lastning och lossning kan eventuellt innebära vissa risker.
Oljefilter och uppsamlingsfilter finns i anslutning till vissa av dagvattenbrunnarna.
Transporter med farligt gods sker strax väster om planområdet och hantering
av brandfarliga och explosiva varor sker i hamnen. Nya upplagsytor där eventuellt brännbart material som exempelvis flis/virke/timmer hanteras kan eventuellt öka riskerna. Tillräckligt avstånd måste finnas mellan flisupplag och förvaring av brandfarliga varor samt mellan upplag och byggrätter.
Internationella säkerhetsregler gör att hamnen inte längre är tillgänglig för allmänheten. Av såväl praktiska som formella skäl planeras därför allmänna vägar
inom planområdets del av hamnområdet att läggas på kvartersmark. Hamnområdet för denna del av Barlastholmen kommer i och med detaljplanens genomförande inte att vara tillgängligt för allmänheten framöver.
Detaljplanen medger byggnation inom viss del av planområdet med 24 meter
(+ 26,0 meter). Detaljplanen är inom hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats,
som i sig är av riksintresse. Den fria hinderytan för planområdet är inom höjdzonen mellan +50,3 meter över havet (möh) och +150,3 möh. Då planförslaget inte medger några byggrätter över +26,0 möh bedöms den fria hinderytan
inte påverkas negativt av planförslaget. En flyghinderanalys bedöms heller inte
behövas av den anledning att flera högre byggnader redan finns samt medges i
planområdets omedelbara närhet (+28, + 44 samt + 60 meter).
Mot bakgrund av risk för brand i flishögar och därmed tänkbara följder har
Riskutredning avseende flislagring i Kalmar hamn tagits fram av PS Group
Sweden AB, i augusti- september 2016. Utredningens syfte har varit att utreda
eventuella risker, att tjäna Kalmar hamn som underlag om hur och var olika
typer av flis och andra upplag kan lagras inom området samt hur hamnen och
verksamhetsutövare ska hantera olika typer av upplag.
Efter samråd mellan Kalmar hamn och Kalmar brandkår avseende utredningens slutsats har framkommit att frågan om typ av upplag får hanteras utanför
ramen av detaljplanen, genom åtgärder och tillsyn. Kommunen bedömer att
frågan inte ska regleras i detaljplan.
Höjdsättning med hänsyn till klimatförändring
Marken inom planområdet ligger på en höjd av i genomsnitt 2,0 meter över
nollplanet. För att minska risken för konsekvenser av eventuella översvämningar finns en bestämmelse i planen att byggnad ska utföras så att naturligt
översvämmande vatten upp till nivån 2,8 meter över nollplanet inte skadar
byggnadens konstruktion. Den nivån bör även gälla konstruktioner för utrymningsvägar och infrastruktur. Åtgärder för att klara detta kan ske med upphöjd
infrastruktur eller vallar/murar för att säkra mot översvämning i området. Pla-
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nering av vilka åtgärder som behöver sättas in ska ske när risken för skador
från exempelvis översvämning har uppnått 1 %.
Skyddsrum
På fastigheten Lotsen 1 finns ett i nuläget aktivt skyddsrum med 60 platser.

Strandskydd
Strandskyddet är i nuläget upphävt för kvartersmark inom planområdet. När
en ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet automatiskt och behöver
därmed upphävas igen för att detaljplanen ska kunna genomföras. I och med
planens antagande upphävs strandskyddet inom hela planområdet, se utförlig
beskrivning på sidan 9.

Genomförande och konsekvenser
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under
genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.
Ansvarsfördelningen mellan Kalmar kommun och Kalmar Hamn AB regleras i
avtal mellan parterna.
Anläggning
Genomförande och drift
Allmän plats, GATA
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen
Kvartersmark
Respektive fastighetsägare
Allmänt Va-nät
Kalmar Vatten AB
Allmänt dagvattennät
Kalmar Vatten AB
El, fjärrvärme
Kalmar Energi AB
Tele
Telia Sonera Skanova Access AB
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Regler och tillstånd
Hamnverksamhet, muddring och hamnutbyggnad är en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.
Strandskyddet upphävs för kvartersmark och allmän platsmark i och med planens antagande. För upphävande av strandskyddet krävs särskilda skäl enligt
miljöbalken. De särskilda skälen till upphävandet redovisas i avsnittet Beskrivning av planförslaget.
I detaljplanen föreslås bygglovsbefrielse för upplag i den västra delen av Barlastholmen. För redogörelse av omfattningen av bygglovsbefrielsen se avsnittet
Beskrivning av planförslaget.
Avtal eller andra överenskommelser
Inga särskilda avtal behöver skrivas för genomförandet av planen.

Fastighetsrättsliga frågor
Allmänt
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. Förändringarna 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 inrättande av gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs
hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för
att kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.
Ansökan om lantmäteriförrättningar görs av kommunen och/eller andra berörda fastighetsägare hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna i planområdet
Fastighet

Kvarnholmen 2:6

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Beskrivningen bygger på att kvartersmark för hamn mm förs till Kvarnholmen 2:6 och allmänplatsmark/gatumark, även utanför planområdet,
överförs till annan kommunägd fastighet. Berörda områden/fastigheter
redovisas i figur 23, se sidan 35.
Område 2 ska överföras från Kvarnholmen 2:25 till Kvarnholmen 2:6. Området är tidigare vattenområde som enligt
detaljplanen ska fyllas ut/byggas över och är kvartersmark
enligt planförslaget. Området omfattar även nuvarande vattenområde som får överbyggas längs kajkanter.
Område 1 ska överföras från Kvarnholmen 2:11 till Kvarnholmen 2:6.
Område 6 ska överföras från Kvarnholmen 2:6 till Maskinisten
1.
Område 8 ska överföras från Kvarnholmen 2:6 till Oljefabriken 3.

Samhällsbyggnadskontoret

Datum

2016-09-20
Område 9, 11 och 13 ska överföras från Kvarnholmen 2:6 till
kommunägd gatumarksfastighet.
Område 3 och 4 blir kvar på Kvarnholmen 2:6.
Kvarnholmen 2:6 ska delta i ny gemensamhetsanläggning för
infart.
Gemensamhetsanläggning för järnvägsspår kan bildas inom gområde på Kvarnholmen 2:6 ifall behov av detta kommer att
finnas för Kvarnholmen 2:11 m.fl. fastigheter på Tjärhovet.
Ledningsrätt ska bildas för vatten- och avloppsledningar, eloch teleledningar i u-område på Kvarnholmen 2:6 och Lotsen
s:1.
Ledningsrätt ska bildas för vattenledningar, avloppsledningar,
el- och teleledningar i u-område längs Tjärhovsgatan på
Kvarnholmen 2:6.
Nya servitut, se nedan.
Kvarnholmen 2:11
Kvarnholmen 2:25

Lotsen 1
Lotsen 2

Samfälld mark Lotsen s:1

Maskinisten 1

Oljefabriken 3
Nya gemensamhetsanläggningar

35(40)

Planbeskrivning

Område 1 ska överföras från Kvarnholmen 2:11 till Kvarnholmen 2:6.
Område 2 ska överföras från Kvarnholmen 2:25 till Kvarnholmen 2:6. Området är tidigare vattenområde som enligt
detaljplanen ska fyllas ut/byggas över och är kvartersmark
enligt planförslaget. Området omfattar även nuvarande vattenområde som får överbyggas längs kajkanter.
Område 5 ska överföras från Kvarnholmen 2:25 till Maskinisten 1.
Område 12 ska överföras från Kvarnholmen 2:25 till kommunägd gatumarksfastighet.
Lotsen 1 eller tomträtten på denna ska delta i ny gemensamhetsanläggning för infart.
Område 10 ska överföras från Lotsen 2 till kommunägd gatumarksfastighet.
Område 7 blir kvar på Lotsen 2. Arrende på Lotsen 2 behöver
anpassas till fastighetens omfattning efter marköverföringar.
Lotsen 2 ska delta i ny gemensamhetsanläggning för infart.
Marken är samfälld för Lotsen 1 och 2, dvs tillhör dessa fastigheter gemensamt.
Ledningsrätt ska bildas för vatten- och avloppsledningar, eloch teleledningar i u-område på Kvarnholmen 2:6 och Lotsen
s:1.
Område 6 ska överföras från Kvarnholmen 2:6 till Maskinisten
1.
Område 5 ska överföras från Kvarnholmen 2:25 till Maskinisten 1.
Maskinisten 1 ska delta i ny gemensamhetsanläggning för
infart.
Område 8 ska överföras från Kvarnholmen 2:6 till Oljefabriken 3.
En gemensamhetsanläggning för infart på område betecknat
med ”g” ska inrättas för Lotsen 1 och 2, Maskinisten 1 och
Kvarnholmen 2:6 eller fastighet som avstyckas från denna.
Gemensamhetsanläggning för järnvägsspår kan bildas inom gområde på Kvarnholmen 2:6 ifall behov av detta kommer att
finnas för Kvarnholmen 2:11 m.fl fastigheter på Tjärhovet.

Ärendebeteckning

2014-2747

Samhällsbyggnadskontoret
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Planbeskrivning
Datum

2016-09-20
Befintliga servitut
Nya servitut

Servitut för befintlig sjövattenledning till det marinbiologiska
laboratorierummet för Eldaren 6 kan bildas på Kvarnholmen
2:6 ifall överenskommelse om detta kan nås. Alternativt kan
avtalsservitut tecknas.
Befintliga ledningsrätter
Nya ledningsrätter
Ledningsrätt ska bildas för vatten- och avloppsledningar, eloch teleledningar i u-område på Kvarnholmen 2:6 och Lotsen
s:1.
Ledningsrätt ska bildas för vattenledningar, avloppsledningar,
el- och teleledningar i u-område längs Tjärhovsgatan på
Kvarnholmen 2:6.
Avtalsservitut och övriga
Arrende på Lotsen 2 behöver anpassas till fastighetens omfatträttigheter
ning efter marköverföringar.
Tabell 1. Fastighetsrättsliga konsekvenser.

Tabell 2. Ungefärlig areal för beskrivna markområden, grafiskt tolkade, se figur 23 nedan.

Ärendebeteckning

2014-2747

Samhällsbyggnadskontoret
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Planbeskrivning
Datum

2016-09-20

Ärendebeteckning

2014-2747

Figur 23. Förändringsområden/marköverföringar. Numreringen refererar till beskrivningarna i
tabell 1 och 2, sidan 33-35.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Inför utfyllnaden av den inre delen av Nya hamnbassängen har Vatten och
Samhällsteknik AB gjort provtagningar i hamnbassängernas bottensediment.
Eventuellt kommer massor från underhållsmuddring av hamnbassänger att
användas som fyllnadsmaterial. Provtagningarna visar att föroreningsgraden i
sedimenten inte överskrider riktvärden för mindre känslig markanvändning
(MKM).
Ett PM om dagvattenhantering har tagits fram, PM om dagvattenhantering, Ny
detaljplan för Barlastholmen och Finngrundet, Kalmar kommun, Vatten och Samhällsteknik, 2016-03-23. PM:et visar på möjligheterna att rena dagvattnet inom området.

Samhällsbyggnadskontoret
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Planbeskrivning
Datum

2016-09-20
Tekniska anläggningar
Utfyllnaden av inre delen av Nya Hamnbassängen ger en ny upplagsyta om
cirka 35 000 m2.

Figur 24. Nytt upplagsområde intill Tjärhovsbågen.

Ytan föreslås byggas upp med stabiliserade muddermassor bakom en kantvall,
se principsektion nedan.

Figur 25. Typsektion Tjärhovsbågen.

Inför anläggandet av den tillkommande markytan krävs ytterligare geotekniska
undersökningar av förutsättningarna vid platsen. Både de tekniska och miljömässiga förutsättningarna att använda tänkta muddermassor måste utredas
ytterligare. Detta arbete har påbörjats.

Ärendebeteckning

2014-2747
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Planbeskrivning
Datum

2016-09-20

Ärendebeteckning

2014-2747

Även de massor som kommer att tas upp vid en eventuell djupmuddring
kommer att användas vid fyllningen. Skulle ytterligare behov av massor finnas
efter utförda muddringar kan det bli aktuellt att använda andra lämpliga
schaktmassor eller liknande. Stabilisering av utfyllnaden kommer att behövas.
Val av metod för stabilisering är i nuläget inte bestämd.

Ekonomiska frågor
Kalmar kommun inklusive Kalmar Hamn AB äger alla fastigheter inom planområdet, vilket omfattar både gatumark och verksamhetsområde för hamnen.
Kalmar Hamn AB, som är ett kommunalt bolag, äger fastigheten Oljefabriken
3. Kalmar Hamn AB har nyttjanderättsavtal på de av Kalmar kommun ägda
markytorna för hamnändamål. Fastigheterna Lotsen 1 är upplåten med tomträttsavtal.
Kalmar kommun ansvarar för åtgärder på allmänna gator som föranleds av
detaljplanens genomförande.
Det beräknas inte bli några intäkter för kommunstyrelsen med anledning av
detaljplanearbetet eller genomförandet av detaljplanen. Kommunstyrelsen står
för utgifter för förrättningskostnader, plankostnader, förvärv av fastigheter
samt iordningställande av allmänna gator.
Servicenämnden får totalt sett en något ökad kostnad för drift av allmänna
gator då Barlastgatan breddas i den västra delen och Finngrundsgatan tas bort i
och med planens genomförande.
Kalmar Hamn AB ansvarar och står för kostnader för utfyllnad av Nya hamnbassängen och kajåtgärder som detaljplanen föranleder eller ger möjlighet till
samt kostnader för flytt av ledningar som föranleds av nya byggrätter.
Planavgift
Planeringen bekostas av kommunstyrelsens exploateringsbudget. Planavgift ska
tas ut vid bygglov.

Övriga konsekvenser av planförslaget
Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om ”detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar
som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med
mark och vatten och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller
åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och
andra resurser”.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats enligt MB 6:12. Relevanta miljöaspekter utreds fördjupat i denna handling som tillhör detaljplanen.
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Planbeskrivning
Datum

2016-09-20

Ärendebeteckning

2014-2747

Ekologiska konsekvenser
Hela markområdet inom planen är hårdgjord för hamnverksamhet och det
finns inte mycket växtlighet. Vattenområdena inom planen utgörs av hamnbassänger som muddrats i stor omfattning, vilket lett till att djur- och växtliv i
vattnet endast finns i mycket begränsad omfattning.
I hamnområden kan fågellivet vara omfattande, men på Barlastholmen finns
inga rapporter om häckande rödlistade fågelarter. Och det finns inga rapporter
om andra hotade växt- eller djurarter inom planområdet. De ekologiska konsekvenserna av detaljplanens genomförande bedöms därför bli försumbara.
Sociala konsekvenser
Hamnområdet är ett verksamhetsområde med en strängt taget mycket liten
publik kontakt, förutom Kalmar läns teaterverksamhet i före detta Svea Oljefabriks byggnad. En viss omvandling har tidigare skett från verkstadslokaler till
kontor. I och med planens genomförande tillåts ytterligare kontorsverksamheter, vilket kan öka den sociala kontakten med staden.
I planen föreslås flera allmänna platser enligt tidigare detaljplaner att omvandlas till kvartersmark. Kalmar Hamn använder ytorna idag som verksamhetsområde och har likaså stängslat in området av säkerhetsskäl, så i praktiken utnyttjas dessa redan som kvartersmark för hamnändamål. I övrigt sker ingen förändring i och med planens genomförande i förhållande till gällande detaljplaner.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Vatten och Samhällsteknik AB på uppdrag av
Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun, i samråd med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.

Eva-Lena Larsdotter
Projektledare
Samhällsbyggnadskontoret

Jonas T Sandelius
Planhandläggare
Vatten och Samhällsteknik AB

Miljökonsekvensbeskrivning
Antagandehandling

Utblick mot Tjärhovsbågen och Barlastholmen från Tjärhovet. Kalmar slott i bakgrunden.

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Barlastholmen

Fastigheterna Kvarnholmen 2:6 och Oljefabriken 3 m.fl.
i Kalmar, Kalmar kommun

Kalmar 2016-09-20
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Inledning
Medverkan
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) har upprättats av Vatten- och Samhällsteknik AB genom
Catarina Lund i samarbete med samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun.
Uppdragsgivare för arbetet med miljöbedömningen är Kalmar kommun genom Eva-Lena Larsdotter, samhällsbyggnadskontoret.
Detaljplanens bakgrund och syfte
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en
detaljplan för en del av Kalmar hamn. Planområdet ligger i Kalmar, strax söder om Kvarnholmen. Barlastholmen är den västra delen av hamnen och utgör en del av hamnens ursprungliga
delar. Området används framförallt för hamnverksamhet. Planområdet är cirka 8,1 ha stort och
hela planområdet föreslås utgöra landområde. Kalmar kommun är fastighetsägare för de största
fastighetsytorna inom området, det vill säga Kvarnholmen 2:6, Kvarnholmen 2:25, Kvarnholmen
2:11, Maskinisten 1, Lotsen 1 och Lotsen 2. Kalmar Hamn är ägare till Oljefabriken 3. Privata
tomträttshavare finns till fastigheterna Lotsen 1 och Lotsen 2. Detaljplanens syfte är att utöka
markområdet för upplagsytor i den inre delen av Nya hamnbassängen i Kalmar hamn. Planen ska
även i stort lägga fast nuvarande markanvändning av verksamheterna inom planområdet. Gatorna
Finngrundsgatan och del av Barlastplan samt angränsande kajer, vilka är allmän platsmark i tidigare planer, ska ändras till kvartersmark för hamnverksamheten. Inom planområdet ska huvudanvändningen vara hamnändamål. Inom områden med byggrätter ska även kontor och andra
verksamheter tillåtas. Industrispåret i Tjärhovsbågen ska ingå i hamnområdets verksamhetsområde men med en särskild beteckning. Kajkanten kan utökas med två meter.

Förslaget på ny detaljplan för Barlastholmen.
3

Miljökonsekvensbeskrivningens bakgrund och syfte
Denna handling är en miljökonsekvensbeskrivning tillhörande miljöbedömningen av Detaljplan för
Barlastholmen. Fastigheterna Kvarnholmen 2:6 och Oljefabriken 3 m.fl. i Kalmar, Kalmar kommun.
Enligt miljöbalken (MB) 6 kap. och plan- och bygglagen 4 kap. 34 § ska en miljöbedömning upprättas för de planer och program vars genomförande innebär påtagliga miljökonsekvenser. Genomförandet av en miljöbedömning innebär flera steg, varav första steget har varit att identifiera
och avgränsa relevanta aspekter som sedan tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen. Kalmar
kommun har bedömt att ett genomförande av nu aktuellt detaljplaneförslag kan antas medföra
betydande miljöpåverkan eftersom planområdet kommer att tas i anspråk av verksamhet som är
tillståndspliktig enligt miljöbalken. Kalmar Hamn AB har tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet och i tillståndet finns villkor för verksamheten i Kalmar hamn.
Miljökonsekvensbeskrivningen ingår i detaljplanens handlingar och kommer precis som denna bli
föremål för samråd med allmänheten och berörda myndigheter. Samråd och granskning av
MKB:n samordnas med utställning av själva planförslaget. Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § är syftet
med miljöbedömningen att integrera miljöaspekter i detaljplanen så att en hållbar utveckling
främjas.
MKB:s innehåll och avgränsning
Avgränsning sett till miljöaspekter
Enligt MB 6 kap. 12 § ska både konsekvenser, eventuella åtgärder samt rimliga alternativ till förslag på detaljplanen med hänsyn till dess syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och
bedömas.
Syftet med detta är att betydande positiv eller negativ miljöpåverkan som kan antas uppkomma
på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv.
En avgränsning beträffande MKB:s innehåll, omfattning och detaljeringsgrad har enligt
MB 6 kap. 12-13 §§ genomförts för nu aktuellt detaljplaneförslag. MKB:n har begränsats utifrån
platsens förutsättningar, planens syfte och de miljö- och riskfrågor som har identifierats till att
omfatta följande frågor:
• Naturresurser samt mark- och vattenanvändning
• Kulturmiljö och stadsbild
• Vattenmiljö
• Hälsa och säkerhet
• Tillgänglighet
• Påverkan under byggtiden
• Miljökvalitetsmål
• Miljökvalitetsnormer
Motiveringen till avgränsningen till ovanstående punkter är att dessa miljöaspekter anses vara
mest intressanta med hänsyn till platsens förutsättningar och den planerade exploateringen.
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Tillstånd för vattenverksamhet enligt MB
För att bygga invallningen i Nya hamnbassängen och deponera muddermasor som utfyllnad krävs
tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken.
Strandskydd
Strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken syftar till att trygga allmänhetens tillgång till strandområden
samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. Vid ny detaljplaneläggning återinträder strandskyddet med 100 meter på land och i vatten, och strandskyddet behöver
därmed upphävas för alla markytor i planen i samband med planläggning.
En kommun får enligt plan- och bygglagen upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns
särskilda skäl för det enligt MB 7 kap. 18 c-d §§. Intresset av att ta området i anspråk på ett sätt
som avses med planen ska väga tyngre än strandskyddsintresset.
Ett beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan får inte omfatta ett område som behövs
för att mellan strandlinjen och byggnader säkerställa fri passage för allmänheten och för att säkerställa goda livsvillkor för djur- och växtliv. Kravet på fri passage gäller dock inte om byggnaderna
eller anläggningarna för sin funktion måste ligga vid vattnet. Inom planområdet bedöms en sammanhängande fri passage längs strandkanten inte vara möjligt på grund av den befintliga hamnverksamheten.
Inom planområdets nuvarande och framtida markområden upphävs strandskyddet i sin helhet.
Det finns flera skäl till att upphäva strandskyddet enligt MB 7 kap. 18 c §.
Skäl 1 – ”Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften”. Hamnen är ett redan ianspråktaget område med hamnverksamhet, vilken
har funnits på platsen sedan 1800-talet. Ytorna i anslutning till hamnområdet inom planområdet
är gatumark som även dessa är befintliga.
Skäl 3 – ”Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området”. Hamnverksamheten och gatumarken intill hamnområdet behöver av funktionella skäl ligga vid vattnet och de kajanläggningar som är uppförda
där.
Skäl 4 – ”Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området”. Den tilltänkta utökningen av hamnområdet med en hamnplan på
25 000 m2 måste ligga i anslutning till de befintliga verksamhetsområdena. Att använda motsvarande ytor på annan plats utanför hamnområdet är inte möjligt att utföra inom rimligt avstånd för
verksamheten och blir därför inte funktionellt för verksamheten.
Skäl 5 – ”Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området”. Hamnens verksamhetsområde är inte tillgängligt för allmänheten. Hamnverksamheten har ett angeläget allmänt intresse då verksamheten bedrivs för att betjäna
många av samhällets centrala funktioner och det inte finns något egentligt egenintresse för verksamheten. Hamnverksamheten är i sig en central och långsiktig verksamhet som det inte finns
några alternativ till i Kalmar. Området behövs därför även för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
De berörda strand- och vattenområdena hyser inte några särskilda naturvärden.
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Tidsmässig avgränsning
Framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen sker parallellt. Miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen har justerats vartefter planarbetet fortskridit.
Detaljplanen kommer efter det att den antagits och vunnit laga kraft att gälla så länge den anses
vara aktuell och till dess att den upphävs eller en ny detaljplan antas för samma geografiska område.
Detaljeringsgrad vid bedömning
Huruvida miljökonsekvenserna vid ett genomförande av detaljplanen är påtagliga är till viss del en
tolkningsfråga, eftersom olika genomföranden är tänkbara inom detaljplanens ramar.
Geografisk avgränsning
Ett genomförande av detaljplaneförslaget medför konsekvenser inte endast inom avgränsningen
av detaljplanens yta utan även utanför. Konsekvenserna utanför planområdet kan vara påverkan
på vattenmiljön, trafik, landskapsbilden samt buller.
Redovisning av alternativ
För att belysa de miljökonsekvenser som kan tänkas uppstå beskrivs ett huvudalternativ som är
de konsekvenser som kan förväntas vid ett genomförande av detaljplaneförslaget. Ett nollalternativ beskrivs endast kortfattat. Bedömning av konsekvenser för det så kallade nollalternativet speglar den troliga utvecklingen om detaljplanen inte antas.
Något sidoalternativ beskrivs inte eftersom det saknas något sådant som i detta fall är likvärdigt.
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Huvudalternativ – ny upplagsyta i Kalmar hamn
Kalmar Hamn AB bedriver verksamhet inom olika delar av Kalmar hamn. I huvudsak bedrivs
verksamheten på Barlastholmen och Finngrundet men även på delar av Tjärhovet. Hamnverksamhet har förekommit på platsen ända sedan Kalmar stad flyttade till Kvarnholmen i mitten av
1600-talet.
En ny detaljplan finns för den planerade etableringen av Linnéuniversitetet på den norra delen av
Barlastholmen vilket får som konsekvens att Kalmar Hamn mister viss yta i detta område samt
att universitetet kommer i omedelbar närhet av hamnens verksamhet.
För att kompensera för den yta som hamnen mister i och med universitets etablering och samtidigt kunna möta den konjunkturutveckling som råder hos hamnens godskunder planerar Kalmar
Hamn för underhåll samt utbyggnad av nya angörings- och hanteringsytor genom att bland annat
fylla ut delar av Nya hamnbassängen för att få en ny yta för lagring och hantering av gods.
Muddermassor som uppstår vid underhållsmuddring och fördjupning av farleden planeras att
användas som utfyllnad vid anläggandet av nya ytor, främst i Nya hamnbassängen inom planområdet. Kalmar Hamns verksamhet bedrivs i enlighet med tillstånd enligt miljöbalken och muddringen och hamnutbyggnaden hanteras i ett parallellt tillståndsärende.
Planförslaget innebär en ny upplagsyta för hamnen i Nya hamnbassängen vid Tjärhovsbågen.
Nedan visas Kalmar Hamns förslag enligt Samrådsunderlag, muddring och hamnutbyggnad, Kalmar hamn
2015-04-27 för tillståndsansökan enligt miljöbalken. Den exakta utformningen kan behöva justeras när de geotekniska undersökningarna av bottenförhållandena är gjorda och utifrån behovet av
utrymme, tillgång till massor med mera.

Planerat upplagsområde i vattenområde i Nya hamnbassängen intill Tjärhovsbågen, Vatten och Samhällsteknik.
Området är större än det område som presenterades i samrådsunderlaget.
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Ytan föreslås att byggas upp med stabiliserade muddermassor bakom en kantvall, se figuren nedan.

Typsektion för vall som ska valla in fyllnadsmassor, Vatten och Samhällsteknik.
Inför anläggandet av denna yta krävs ytterligare geotekniska undersökningar av förutsättningarna
på platsen. Både de tekniska och miljömässiga förutsättningarna att använda tänkta muddermassor måste utredas ytterligare.
Även de massor som kommer tas upp vid en eventuell djupmuddring kommer att användas vid
fyllningen. Skulle ytterligare behov av massor finnas efter utförda muddringar kan det bli aktuellt
att använda andra lämpliga massor.

Alternativ
Nollalternativ - ingen ny detaljplan tas fram
Nollalternativet innebär att ingen ny detaljplan upprättas som möjliggör en utfyllnad av delar av
Nya hamnbassängen innanför Tjärhovsbågen. Inga förändringar görs utan nuvarande planförhållanden fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär att Kalmar Hamn på sikt får sämre möjligheter
att bedriva sin verksamhet genom att brist på upplagsytor kan uppstå. Befintliga detaljplaner för
hamnområdet är till vissa delar otidsenliga, och kommer i ett sådant läge att fortsätta gälla.
Sidoalternativ
Något sidoalternativ har inte tagits fram eftersom det saknas möjliga alternativ för nya upplag i
hamnen. Det bedöms inte som ekonomiskt rimligt att lagra material på andra platser utanför
hamnen eftersom detta innebär ytterligare ett omlastningstillfälle vilket medför extra kostnader
och transporter samt ökad miljöbelastning.
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Förutsättningar, konsekvenser och bedömning
Riksintressen och planer
Detaljplanen redovisar planeringsunderlag som exempelvis riksintressen, planer, analyser och
tidigare ställningstaganden som geografiskt sett berör planområdet. I efterföljande avsnitt bedöms
endast de planeringsunderlag som bedömts som relevanta för konsekvensbedömningen.
Riksintresse för kommunikationer, MB 3 kap. 8 §
Planområdet berörs av det utpekade riksintresset för kommunikationer avseende sjöfarten. Riksintresset omfattar hamn (hamnbassängerna), sjöfart (farleden till och från hamnen samt markytorna inom hamnen), järnvägen ut till Tjärhovet samt vägen från E22 till Barlastholmen via Södra
vägen, Järnvägsgatan, Barlastgatan, Finngrundsgatan samt Barlastplan. Planområdet är beläget
inom hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats, som i sig är av riksintresse. Den fria hinderytan för
planområdet är inom höjdzonen mellan +50,3 meter över havet (möh) och +150,3 möh.

Bedömning
Planförslaget bedöms påverka riksintresset på ett positivt sätt genom att planförslaget gynnar
Kalmar Hamns verksamhet. Då planförslaget inte medger några byggrätter över +26,0 möh bedöms den fria hinderytan inte påverkas negativt av planförslaget.

Riksintressen för kommunikation. Farleder och hamn.
Påverkan på riksintresset för kommunikationer avseende väg omfattar även funktionen för tillfartsvägar till/från bredskapsfärjeläget.
Vid en avstängning av Ölandsbron och aktivering av beredskapsplanen är Trafikverkets bedömning att färjekapacitet motsvarande 300 fordon/timme kan komma att passera beredskapsfärjeläget. Det tar ca fem dygn att uppnå tillfredsställande funktion på färjeläget. Kommunen ska bevaka att vägnätet till/från färjeläget inom 5 dygn har full funktion. Trafikverket gör bedömningen
att riksintressets funktion inte är beroende av endast Finngrundsgatan utan att Barlastgatan även
kan fungera som alternativ under förutsättning att framkomligheten enligt ovan kan tryggas och
eventuella verksamheter vara flyttade.
Utöver de i kartan redovisade riksintresseområdena finns även den hinderfria ytan för Kalmar
flygplats, som i sig utgör ett riksintresse, täckande i stort sett hela Kalmar stad. Det fysiskt utpekade riksintresseområdet för flygplatsen gäller för ett område i direkt anslutning till start- och
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landningsbanan med omfattningen 500 meter på vardera sidan och 1500 meter i vardera änden.
Flygplatsen ligger cirka 5 km nordväst om planområdet. Boverkets WebbGIS.
Riksintresset Kvarnholmen Kalmar innerstad
Riksintressets motivering: Renässansstad med slottsmiljö och befästningssystem samt tillhörande
vattenområden som sammantaget återspeglar stadens stora strategiska betydelse, för landets försvar, handel och sjöfart, från medeltiden och fram till 1600-talet.
Utdrag ur Uttryck för riksintresset: Kalmar renässansslott, och dess tydliga visuella samband med
1600-talsstaden Kvarnholmen samt Grimskärs fästning. Gamla staden med befästningsmurar,
ödekyrkogård och gatunät med anor från det medeltida Kalmar. Holmen Grimskär i Kalmarsund
med befästningsverk från 1600-talets början och dess strategiska och visuella samband med slottet. Lämningar efter befästningsvallar, bastioner och stadsportar på Kvarnholmen som markerar
den på 1600-talet nya stadens utbredning. Kvarnholmens kvarters- och tomtindelningar från
1600-talet, synliggjorda genom den täta bebyggelsestrukturen. Raka gator som förstärker den visuella kontakten mellan Gamla och Nya staden, med slottet samt omgivande vattenområden.
Stadens kanaler som tillsammans med angränsande grönområden återspeglar utbredningen av
1600-talsstadens befästningsanläggning. Kvarnholmens siluett med sin relativt låga och jämnhöga
bebyggelse, i vilken Domkyrkan från 1600-talet i italiensk barock väl framträder.

Bedömning
Riksintresset för kulturmiljö bedöms påverkas negativt i liten grad. I utblicken från slottet mot
sydost blir det svårare att uppfatta vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet vilket är
en del av det medeltida vattenrummet. Även utblicken från Tjärhovet mot slottet påverkas.
Utblickarna är dock redan idag påverkade av hamnverksamheten, och planförslaget föreslår att
inga byggrätter tillåts på den tillkommande hamnytan. Påverkan bedöms som acceptabel.
Det finns sannolikt fornlämningar inom planområdet, vilket ska bevakas i kommande projektering.

Riksintresse för kulturmiljövården. Figur: Länsstyrelsen i Kalmar län
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Översiktsplan Unika Kalmar (ÖP)
I Kalmar kommuns gällande översiktsplan, som vann laga kraft 2013, ingår Barlastholmen i ett
område som definierats som innerstad och stadskärna.
Översiktsplanen anger följande för hamnen:
•

Verka för att hamnens utveckling samspelar med stadens övriga behov av utveckling.

•

Planera för att lokalisera verksamheter till Tjärhovet som har koppling och behov av sjöfart.

•

Säkra transportleder för farligt gods till och från Tjärhovet samt studera möjlig reservväg till
och från hamnen.

•

Tillämpa de nya riktlinjerna för byggnation utmed farligt godsleden på Södra vägen, Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan enligt den riskanalys som är gjord.

Nu aktuellt detaljplaneförslag är väl förenligt med översiktsplanens intentioner.
Fördjupad ÖP för Kvarnholmen med omgivande vattenrum
Under 2011 antogs den fördjupade översiksplanen (FÖP) för Kvarnholmen med omgivande vattenrum. Det aktuella detaljplaneområdet berörs inte av den fördjupade översiktplanens avgränsning utan ligger strax söder om denna.
Gällande detaljplan
Nu aktuellt planområde berörs av sju detaljplaner eller motsvarande. Planerna medger gatuändamål och kvartersmark för hamnändamål, upplag, hamntrafik, förråd, magasin, kontor och vattenområde. Det vattenområde som ska fyllas inom Tjärhovsbågen omfattas i nuläget av fyra detaljplaner, från 1965, 1971, 1987 samt 2003. Planerna tillåter inte utfyllnad i vattnet, se planbeskrivningen.
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Naturresurser samt mark- och vattenanvändning
Naturresurser
Delar av centrala Kalmar inklusive hamnen är byggd på öar som är sammanfogade och utökade
genom utfyllnader, vilket gjorts vid olika tidpunkter genom åren. Hamnens läge utanför Kvarnholmen gör att det inte finns några expansionsmöjligheter för hamnverksamheten utöver
utfyllnad av vattenområden. Eftersom lokaliseringar vid vatten på senare år har har värderats allt
högre av olika verksamheter i samhället har hamnverksamheten succesivt trängts undan och
behovet av att göra ytterligare utfyllnader är återigen aktuellt. Samtidigt är det ont om massor för
utfyllnad i Kalmartrakten på grund av det flacka landskapet. Det flacka landskapet innebär även
att stränderna är grunda och att sediment lätt ansamlas på botten. För att hålla ett tillräckligt djup
i farleden och i hamnen krävs därför återkommande underhållsmuddring. Samtidigt som Kalmar
Hamn nu planerar för en hamnutbyggnad så planeras även för muddringsarbeten (den senaste
underhållsmuddringen av hamnen genomfördes år 2002).
För att spara på resurser i form av fyllnadsmaterial och samtidigt skapa en lättillgänglig yta för
omhändertagning av muddermassor (som klassas som avfall), planeras för en deponering av
muddermassor i en del av Nya hamnbassängen. Komplettering med andra massor kan även
behövas. För att ge Kalmar nya markytor möjliggör planförslaget att den inre delen av Nya
hamnbassängen fylls ut.

En äldre plan för hur hamnen skulle utvidgas samt förslag på invallning av muddermassor. Kalmar läns museum.
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Bedömning
Planförslaget bedöms som positivt vad gäller hushållning med naturresurser eftersom det möjliggör en utfyllnad av ett vattenområde som bedöms som lämpligt för hamnändamål.
Förorenad mark
Förutom utfyllnaden av vattenområdet i en del av Nya hamnbassängen, så föreslås ändringar för
byggrätterna inom planområdet. Sedan tidigare finns outnyttjade byggrätter inom området och ett
nytt område föreslås för byggrätt i västra delen av kvarteret Maskinisten.
Provtagning och analys av föroreningar i marken har nyligen gjorts i kvarteret Oljefabriken 3 i
samband med bygglov för en ny marina. Resultatet visade att fyllnadsmassorna är relativt homogena. Proverna visade på halter över vad som är acceptabelt för känslig markanvändning (KM 1)
för PAH 2, bly, koppar och alifater. I en punkt förekom PAH över vad som är acceptabelt för
mindre känslig markanvändning (MKM). I provtagningspunkten vid den gamla transformatorstationen uppmättes ingen PCB över rapporteringsgränsen.
I samband med underhållsarbeten 2013 (arbeten för att säkerställa kajernas bärighet) togs markprover var 50:e meter i ett 200 meter långt schakt längs med Barlastplan. I flertalet av punkterna
fanns förhöjda halter av PAH i de ytliga jordlagren (0,5 meter under markytan) och i någon punkt
fanns en förhöjd halt av arsenik. På lägre nivåer (1 meter under markytan) fanns inga förhöjda
halter av föroreningar.
Jordprov har även har tagits och analyserats i samband med schaktarbeten för ny oljeavskiljare i
kv Oljefabriken. I det ytliga jordlagret fanns en förhöjd halt av PAH men inte djupare ner i marken. Övriga analyserade ämnen var inte förhöjda

Bedömning
Inom planområdet kommer markanvändningen att vara i enlighet med mindre känslig markanvändning (MKM). En planbestämmelse är föreslagen för området om avhjälpande av markförorering innan bygglov ges; ”lov får endast ges under förutsättning att markens lämplighet för
bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten”.
Inför byggande på nya och tidigare outnyttjade byggrätter, måste provtagning och analys av
markföroreningar göras eftersom det inom ett hamnområde alltid finns en risk för föroreningar i
marken. Under projektering och genomförande av detaljplanen ska det säkerställas att inga föroreningshalter på området, oberoende av djup eller byggnation, överstiger Naturvårdsverkets
generella riktvärden för mindre känsligt markanvändning, MKM.
Höjdsättning med hänsyn till höjning av vattennivån i Östersjön
Planen måste förhålla sig till ett klimatscenario som innebär en stigande havsnivå i Östersjön.
Hamnområdet är låglänt och marken inom planområdet ligger på en höjd av ca + 2,0 meter vilket
innebär att området riskerar att översvämmas i framtiden. Enligt SMHI:s senaste uppgifter (se
www.klimatanpassning.se) förväntas havsnivån vid Kalmarkusten höjas med ungefär en knapp
meter till år 2100. Högsta högvatten vid SMHI:s mätstationer i regionen har uppmätts till 136 cm
över medelvattenstånd vilket medför att högsta högvatten förväntas bli knappt 2,36 meter inom
planområdet år 2100.

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, NV 5976. Exempel på känslig markanvändning (KM)
är bostäder och exempel på mindre känslig markanvändning (MKM) är kontor.
2 Polyaromatiska kolväten
1
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Samhällsbyggnadsnämnden har 2012-12-19 beslutat +2,65 möh som riktlinje för färdig golvhöjd
vid nybyggnation för att undvika skador från framtida översvämningar. Diskussioner pågår för
närvarande om denna nivå ska höjas samt om olika nivåer på färdigt golv ska tillåtas beroende på
byggnaders karaktär och användningsområde.
Planförslaget innehåller en bestämmelse att en byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,8 meter över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion.
Inga bostäder tillåts inom planområdet. Bestämmelsen ska även gälla konstruktioner för utrymningsvägar och infrastruktur. Åtgärder för att klara detta kan ske med upphöjd infrastruktur eller
vallar/murar för att säkra mot översvämning i området. Planering av vilka åtgärder som behöver
sättas in ska ske när risken för skador från exempelvis översvämning har uppnått 1 %.

Bedömning
Planförslaget bedöms vara anpassat till framtida klimatförändringar vad gäller byggnaders utförande samt infrastruktur för el, värme och VA. Eftersom hela hamnområdet är låglänt och befintlig infrastruktur därmed ligger lågt, är det svårt att anpassa infrastrukturen för ett mindre område.
För infrastruktur och befintlig bebyggelse som omfattas av översvämningsrisk måste därför istället åtgärder göras i framtiden. Detta gäller även det nyligen detaljplanerade området strax norr om
planområdet. För att utreda och ta ställning till vilka åtgärder som är lämpliga och behöver göras,
arbetar kommunen med en klimatanpassningsplan.
Höjning av vattennivån i Östersjön kan innebära att marknivån och infrastruktur inom stora områden måste höjas eller så måste vallar/murar byggas längs med strandkanten för att skydda bebyggelse och infrastruktur mot översvämning.
Kulturmiljö och stadsbild
Historisk beskrivning
Kalmar läns museum har 2013 tagit fram en kulturhistorisk utredning för hamnen som bland
annat beskriver hamnens historia.
Sjöfarten och hamnfunktionen är anledningen till Kalmars uppkomst på 1100-talet. Den äldsta
hamnen låg intill den medeltida staden i en vik som idag kallas Slottsfjärden. Utanför Kättilen
(kitteln) som viken kallades fanns en skärgård med en större ö och flera mindre öar. Farleden in
till hamnen kunde dels gå norrifrån via det som idag kallas Systraströmmen eller österifrån mellan
öarna som ursprungligen utgjorde inre- och yttre Vedgårdsholmen samt Barlastholmen. Södereller sydost ifrån fanns också farleder in till hamnen. Hamnen och staden låg i skydd av en kastal
som var föregångaren till nuvarande Kalmar slott.
Trots stadsmuren runt den medeltida staden och den försvarsanläggning som kastalen och senare
slottet utgjorde, var läget utsatt och medförde att staden vid upprepade tillfällen anfölls och belägrades vilket drabbade befolkningen hårt. Detta ledde till att det i slutet av 1630-talet beslutades
att staden skulle flyttas från området som idag kallas Gamla staden till ön Kvarnholmen, där en
befäst rutnätsstad byggdes upp. Stadens hamn flyttade med staden och förlades till Skeppsbron
och intill Jordbron (dåvarande Ölandshamnen).
Den ökade hamnverksamheten och allt större fartyg ledde sedan med tiden till en utökning av
hamnen genom utfyllnader kring och på de mindre öar som ligger söder om Kvarnholmen.
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Barlastholmen utgjordes ursprungligen av Yttre Vedgårdsholmen och Lilla Kvarnholmen och har
varit en godshamn med upplag sedan mitten av 1600-talet. Vattnet mellan öarna började fyllas ut
med barlast i mitten av 1800-talet och på 1870-talet anslöts Barlastholmen till Kvarnholmen med
en bro med järnväg. Under 1950- och 1960-talet utvidgades Barlastholmen åt öster då Finngrundet fylldes ut och blev en del av hamnen.
Tjärhovet har sitt ursprung i några mindre holmar, Fredriksskär och en mindre ö intill som fungerade som stadens tjärupplag. Muddringen av Kalmarsunds djupränna på 1890-talet innebar att
Kalmar stad fick tillgång till stora mängder fyllnadsmassor som kunde användas i utbyggnaden av
hamnen. Godshamnen på Tjärhovet invigdes 1913 då den yttre anläggningen bundits samman
med fastlandet via Tjärhovsbågen. Tjärhovsbågen är en kombinerad vågbrytare och transportled
för tåg- och lastbilstrafik. Järnvägen kopplar ihop ön med stadens omland och industriområden.
Tjärhovet byggdes ut i etapper mot sundet fram till 1960-talet.

Kalmar med ursprungliga öar markerade med blått. 1600-talets försvarsanläggning är markerad med grått. Jordbroporten och Skeppsbron på södra Kvarnholmen är markerade. Kalmar läns museum.
Länsmuseets rekommendationer
I länsmuseets kulturhistoriska utredning finns angivet vad som är av särskilt kulturhistoriskt värde
i och för hamnen.
Länsmuseet skriver att hamnen har utgjort en integrerad del av stadslivet och staden. Hamnens
fysiska gestalt har formats av några av stadens funktioner. Trots att de funktionella sambanden
mellan hamnen och staden har förändrats, ibland för att funktioner har upphört, kvarstår rumsliga strukturer som speglar historiska funktionskopplingar. Ur kulturmiljöhänseende är det viktigt
att dessa strukturer fortsatt kan erfaras. Vid nygestaltning kan strukturerna förstärkas och förtyd-
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ligas. I takt med att hamnen förändras och de tyngre funktionerna förskjuts utåt från staden sett,
är det värdefullt att äldre användningar kan avläsas i hamnmiljön. Det gäller inte bara övergripande strukturella karaktäristika i hamnens olika delar, utan även byggnader som illustrerar de
olika funktioner som funnits i hamnen. Byggnader som magasinsbyggnader och de Jeanssonska
livsmedelsindustrierna utgör viktiga historiska markörer.
Vedgårdsholmen, Barlastholmen och Tjärhovet bildar en ovanligt tydlig serie årsringar och denna
struktur bör vara fortsatt synlig och kan med fördel förtydligas. Det tydliga mellanrummet mellan
öarna och mot Kvarnholmen, är viktiga för att historien ska kunna utläsas.
Barlastholmen är både en del av staden på Kvarnholmen och en del av industrialismens Kalmar.
Holmens bebyggelsestruktur, där en del riktar sig mot Ölandshamnen och en annan mot järnvägen, uttrycker tydligt detta. Enligt länsmuseets utredning är Barlastholmen ett förhållandevis ”tåligt” område vad gäller förändringar. Det bedöms värdefullt att bevara karaktären på området
som ö och att den fortsatt är en väl avgränsad enhet.
Om de två krockande strukturerna samt deras kopplingar mot Ölandshamnen respektive stationsområdet respekteras, blir historien fortsatt möjlig att utläsa. Det bedöms även värdefullt att
bevara landområdets och bebyggelsens skala i förhållande till Vedgårdsholmen och Tjärhovet. Av
de byggnader som finns kvar idag är den gamla oljefabriken från 1916 den äldsta och mest karaktärsfulla. Byggnaden till den gamla oljefabriken bör fortsatt utgöra en karaktärsbyggnad i området.
Övriga värdefulla särdrag, enligt utredningen, är slottets dominans över området och järnvägskorridoren som visar på sambandet mellan Gamla industriområdet och godshamnarna på Tjärhovet
och Barlastholmen.
Den medeltida hamnens kopplingar till staden är idag svår att avläsa, eftersom området där det
gamla Kalmar låg förändrats så kraftigt att endast vaga formelement kvarstår, frånsett Kalmar
slott. Vattnet i sig och dess nära kontakt med slottet och det före detta stadsområdet är dock viktiga att värna. Det södra inloppet till den medeltida staden är av särskilt kulturhistoriskt värde.
Fornlämningar
Området runt hamnen har muddrats ett antal gånger och några kända skeppsvrak finns inte inom
nu aktuellt område. En sökning har gjorts på fartygs-/båtlämning via riksantikvarieämbetets
fornminnesregister.

Bedömning
Strax intill hamnområdet, och för delar av hamnområdet, finns riksintresset för kulturmiljö för
bland annat Kvarnholmen och det är viktigt att planförslaget inte motverkar syftet med intresset
och dess värden. Bevarandeintresset är bland annat 1600-talsstaden och den visuella kontakten
mellan slottet och Kvarnholmen.
Planförslaget omfattar södra delen av Barlastholmen, Tjärhovsbågen och delar av vattenområdet i
Nya hamnbassängen. Syftet med planförslaget för Barlastholmen är att bibehålla nuvarande
hamnverksamhet och befintliga förhållanden.
I en av de tidigare detaljplanerna för Barlastholmen från 2003 har upplagshöjder begränsats till
5,0 respektive 7,5 och 10,0 meter med hänsyn till vyn från Kalmar slott mot Sylvanderparken. I
nuvarande planförslag finns en höjdbegränsning för upplag på 7,5 meter längs med Tjärhovsgatan och på 10 meter längre in på Barlastholmen och utanför siktlinjen från slottet. Höjden för
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byggrätten i kvarteret Maskinisten blir 24 meter 3 (användning hamn, kontor och verksamhet),
vilket är betydligt högre än höjden i nuvarande byggrätt som är 7,5 meter (användning hamn) för
högsta taknockshöjd, se vidare i planbeskrivningen.
Barlastholmens skala kommer därmed att påverkas betydligt. Historiens landskap kommer att bli
fortsatt möjlig att utläsa. Planförslaget påverkar inte den visuella kontakten mellan slottet och
Kvarnholmen vilket bedöms vara den viktigaste aspekten att ta hänsyn till i detta fall, men däremot minskar slottets dominans över området när höga byggnader tillkommer i hamnen, vilket är
negativt eftersom slottets dominans är ett värdefullt karaktärsdrag. På närliggande Tjärhovet finns
två silosbyggnader med byggnadshöjd på 60 meter. På motsatt sida om Barlastgatan kommer de
mer närliggande nya universitetsbyggnaderna för Linnéuniversitetet att medges byggnadshöjder
om 18, 28 och 44 meter. Den nya verkstaden, som placeras mellan Tjärhovet och universitetet,
blir därför en del i hamnområdets byggnadsmiljö och bedöms kunna utgöra ett samband mellan
dessa högre byggnadsvolymer.
Planförslaget innebär att det blir möjligt att fylla ut delar av vattenområdet i Nya hamnbassängen
innanför Tjärhovsbågen. De nya markytorna ges inte byggrätt och samtidigt anges i detaljplaneförslaget en maximal höjd på 7,5 meter för upplag på platsen.
Vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet är viktigt för att man ska kunna urskilja de
båda öarna som separata. Att en del av vattenområdet mellan öarna fylls igen och kommer att
användas som upplag innebär att Barlastholmen och Tjärhovet tenderar att mer bli ett sammanhängande hamnområde och den nya markytan med upplag innebär även att man får mindre kontakt med Nya hamnbassängens vatten när man färdas på Tjärhovsgatan.
Nya hamnbassängens vattenområde ingår i vattenrummet kring slottet och är en del av det tidigare södra och östra inloppet till den medeltida hamnen. I utblicken från slottet mot sydost blir
det svårare att uppfatta vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet. Utblicken från Tjärhovet mot slottet påverkas också av den planerade utfyllnaden med möjlighet till upplag.
Samtidigt är den planerade utfyllnaden av delar av Nya hamnbassängen i Tjärhovsbågen en del av
historien med utfyllnad efter utfyllnad av vattenområden i och intill Kalmars hamn.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget som acceptabelt för kulturmiljön.
Bilderna nedan är från 1930-talet och visar hur den inre delen av Nya hamnbassängen kunde se
ut vid den här tiden. Bilderna visar de vattenområden som nu planeras att fyllas igen och bli plats
för hamnverksamhet med möjlighet till upplag av en höjd på 7,5 meter.

Byggrätten anges i planen till + 26 meter totalhöjd. I förhållande till marknivån, som är cirka 2 meter över havsnivån, blir den reella byggrätten 24 meter totalhöjd.

3
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Tjärhovsbågen ut mot Tjärhovet från omkring 1930. Bild ur Kalmar läns museums arkiv.

Tjärhovsbågen sedd från Tjärhovet. Troligen någon gång på 1930-talet. Bild ur Kalmar läns museums arkiv.
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Vattenmiljön
Planområdet omfattar Barlastholmen, Tjärhovsbågen samt delar av Nya hamnbassängen och
tillhör vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten. Se vidare om vattenförekomster under
Miljökvalitetsnormer nedan.
Utfyllnad i Nya hamnbassängen vid Tjärhovsbågen
Planförslaget innebär en möjlighet att fylla ut delar av Nya hamnbassängen vid Tjärhovsbågen för
att senare kunna använda ytan för upplag. Se ovan under Huvudalternativ – ny upplagsyta i Kalmar
hamn. För att bygga invallningen och fylla upp med bland annat muddermassor krävs tillstånd
enligt miljöbalken, varvid det kommer att beslutas om försiktighetsmått som skydd mot påverkan
på vattenmiljön. Se vidare i Samrådsunderlag, muddring och hamnutbyggnad, Kalmar hamn, 2015-04-27,
Vatten och Samhällsteknik,
Området är sedan länge ianspråktaget för att vara hamn och muddringar har skett i området med
ett visst intervall. Den lokala floran och faunan i hamnområdet har tämligen dåliga förutsättningar och några undersökningar av densamma har därför inte bedömts som nödvändiga. Inom Tjärhovsbågen bedrivs inget fiske och det finns inget som tyder på att vattenområdet i Nya hamnbasängen är ett viktigt reproduktionsområde för fisk.

Bedömning
Arbetena i vattnet med att bygga invallningen kan ge effekter på vattenmiljön genom grumling.
Grumlingen kan försvåra ljusgenomträngligheten i vattnet och därmed minska växtproduktionen
och påverka exempelvis fiskyngel. Eftersom platsen redan sedan tidigare är påverkad av hamnverksamhet bedöms eventuell påverkan vara acceptabel. Om prövningsmyndigheten bedömer att
tillstånd till vattenverksamhet kan ges, bedöms detta som acceptabelt ur miljösynpunkt och med
hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten.
Att möjliggöra verksamheten genom planförslaget bedöms därmed inte orsaka någon betydande
miljöpåverkan.
Dagvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, vilket innebär att Kalmar
Vatten i princip har ett ansvar för att dagvattnet inom detta område omhändertas. Kalmar Hamn
ansvarar för avvattningen inom kvartersmarken. I dagsläget avleds så gott som allt dagvatten från
kvartersmarken till Nya- och Gamla hamnbassängerna, se figuren nedan.
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Dagvattennätet i Kalmar hamn. Platser för olika typer av upplag visas samt dagvattenutredningens provtagningspunkter. Vatten och Samhällsteknik.
Kalmar Hamn fick 2009-05-08 tillstånd enligt miljöbalken till dåvarande och utökad verksamhet.
Frågan om slutliga villkor för utsläpp av föroreningar till Kalmarsund (dagvattenutsläpp) förlades
dock till en utredningstid och slutliga villkor fick man i ett beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län
2013-11-21.
I beslutet meddelades följande slutliga villkor vad gäller utsläpp av dagvatten:
•

Filter för uppsamling av partikelbundna föroreningar i dagvatten, eller anordningar med
motsvarande funktion, ska vara installerade i dagvattenbrunnar inom yta där metallspån
mellanlagras och hanteras.

•

Halten kolväten i utgående vatten från metallspånlagret får som årsmedelvärde och mätt
som oljeindex inte överstiga 5 mg per liter före avledning till recipienten.

Villkoret gäller dagvattenutsläpp i en punkt på norra delen av Tjärhovet där metallspån lagras och
berör inte det nu aktuella planområdet.
I tillståndsärendet har Kalmar Hamn tagit fram utredningen Dagvatten från Kalmar hamn, redovisning
av utredningsföreskrift U1, 2013-06-19, Vatten- och Samhällsteknik AB.
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Utredningen omfattar provtagning av utgående dagvatten under olika årstider och vid de olika
verksamhetsytorna i Kalmar hamn. Provtagning har även skett i den oljeavskiljare som finns till
verkstad och tvätthall. Även viss provtagning har skett ute i själva hamnbassängen.
Resultatet av provtagningarna har stämts av mot relevanta jämförelsetal för att få en uppfattning
om föroreningsgraden. Även föroreningsmängder har beräknats. En jämförelse mot föroreningsmängder från andra delar av centrala Kalmar har gjorts. De analyser som utförts i hamnbassängen har jämförts mot miljökvalitetsnormerna i vattendirektivet. Detta för att få en uppfattning
om vilken påverkan utsläppen från hamnverksamheten har på vattenkvalitén i hamnbassängen,
vilken ingår i vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten.
Analyserna visar att dagvattnet från de olika verksamhetsytorna uppvisar måttliga halter av föroreningar. Undantaget är dagvatten från området där metallspån lagras. Analyserna i hamnbassängerna visar att halterna för de flesta parametrar underskrider gällande miljökvalitetsnormer. I
Nya hamnbassängen var halterna av kadmium och bensperylen något högre än MKN och i
Gamla hamnbassängen var halterna av indenopyren och oktylfenol något högre än MKN.
Kalmar Hamn föreslår att rutinerna kring skötsel och städning av verksamhetsytor samt rengöring av rännstensbrunnar ytterligare skärps för att förhindra att föroreningar hamnar i dagvattnet.
Det föreslås också att oljeavskiljaren vid verkstaden åtgärdas. Det dagvatten som identifierats
som mest förorenat är det från upplaget för metallspån, där ytterligare åtgärder föreslås.
Miljöprövningsdelegationen ansåg att ovanstående villkor var tillräckliga och ställde inte några
krav på rening av dagvatten från övriga hamnytor utan hade endast synpunkter på skötsel och
städning av verksamhetsytor.
Som underlag till nu aktuellt planförslag har ett PM om dagvatten tagits fram. Ny detaljplan för del
av Barlastholmen, PM om dagvattenhantering, Kalmar kommun, Vatten och Samhällsteknik, 2016-03-23.
Syftet med PM:et är att belysa hur dagvattenhanteringen inom det nya planområdet påverkar miljökvalitetsnormer för vatten. I PM:et har beräkningar gjorts av påverkan på dagvattnet från nuvarande och framtida markytor inom planområdet.
Ianspråkstagandet av den invallade ytan vid Tjärhovsbågen innebär att den samlade verksamhetsytan ökar med ca 35 000 m2, vilket i sin tur innebär en ökad dagvattenavrinning från det samlade
planområdet. Denna ökade mängd vatten finns dock redan i dag som direktfallande nederbörd
över den yta som planeras att skapas.
Verksamheten är i sig inte planerad att öka i omfattning, vilket innebär att den framtida verksamheten i princip inte kommer att medföra någon ökad dagvattenpåverkan. Påverkan kommer i
stället att ske mer utspridd än vad som är fallet i dag.
Det kan dock inte uteslutas att hamnens verksamhet kommer att öka, vilket innebär att det finns
en risk för ökad dagvattenpåverkan i hamnbassängerna och Kalmarsund.
I PM:et diskuteras tänkbara åtgärder och möjliga strategier för att minska påverkan från dagvattenutsläpp. Tänkbara åtgärder är i princip installation av brunnsfilter eller avledning till en damm
för avskiljning av flytande och sedimenterbart material. Såväl brunnsfilter som dammar bedöms
ha en god avskiljande förmåga för de flesta förekommande föroreningar. I PM:et redovisas även
tänkbart område för dagvattenrening och uppskattad framtida dagvattenpåverkan om rening införs. Ett område längs med järnvägsspåret i områdets sydvästra del bedöms som lämpligt för en
dagvattendamm, se nedan.
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I nedanstående tabell görs en sammanställning av dagens utsläpp från Barlastholmen, utsläpp
efter rening med 60 % i en dagvattendamm på den nya ytan (samtliga ingående ämnen beräknas
kunna renas med 60 %) samt totalt framtida beräknade utsläpp.
Beräknat framtida dagvattenutsläpp (exklusive kv Redaren)
Ämne

Dagens utsläpp

TOC (kg)
Kväve (kg)
Olja (kg)
Fosfor (kg)
Zink (kg)
Koppar (kg)
Kadmium (g)

430
23
11
6
0,4
0,13
< 2,6

Framtida utsläpp
Befintlig yta
322
17
8
4,5
0,3
0,1
<2

Framtida utsläpp,
Ny invallning
86
4,0
2,2
1,2
0,08
0,04
0,5

Framtid
Totalt
408
21
10
5,7
0,38
0,10
< 2,5

Se vidare i PM:et om dagvattenhantering.

Bedömning
Vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten har klassats som kustvatten med en måttlig
ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Miljöproblemen bedöms vara
övergödning och miljögifter. Se vidare under Miljökvalitetsnormer.
Dagvatten är en av de diffusa föroreningskällorna tillsammans med bland annat atmosfäriskt nedfall, avrinning från jordbruket och utsläpp från båtar och enskilda avlopp.
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Även om hamnens påverkan på den stora vattenförekomsten N v s Kalmarsund är förhållandevis
liten innebär en ökad belastning rent principiellt att genomförandet av planen riskerar att motverka ett uppfyllande av miljökvalitetsnormerna.
Det finns dock ett flertal möjligheter att reducera påverkan från planområdets dagvatten – och
därmed i rimlig utsträckning medverka till att gällande miljökvalitetsnormer för Kalmarsund uppnås. I detaljplanen anges ett område där en dagvattenanläggning får anläggas. Möjlighet finns
även att rena dagvattnet med filter vid områdets dagvattenbrunnar. Syftet med dagvattenanläggningen är att miljökvalitetsnormen inte ska påverkas negativt. Bägge föreslagna dagvattenalternativen når reningssyftet.
Hälsa och säkerhet
Lagring av brännbara varor i närheten av brandfarliga varor och byggrätter
I hamnen lagras olika typer av produkter. I oljehamnen, öster om Tjärhovsgatan lagras
brandfarliga varor i cisterner och på Tjärhovet, väster om Tjärhovsgatan lagras fodermedel,
timmer, träflis/spån och metallspån/metallskrot. På Barlastholmen lagras bland annat olika typer
av trävaror, timmer och träflis/spån.
För lagring av brandfarlig vätska i cistern (SÄIFS 200.2) finns rekommendationer om minsta
avstånd till olika skyddobjekt. Vid en volym på över 100 m3 brandfarlig vätska enligt klass 1 och
2a krävs ett avstånd på minst 50 meter till material med stor brandbelastning (exempelvis flis).
För lagring av brännbara varor som exempelvis flis (som kan självantända), saknas däremot
rekommendationer på lämpliga avstånd mot omgivningen. Trygg Hansa har dock publicerat ett
antal rekommendationer vad gäller utomhuslagring av flis, bark, spån och torv (januari 2009).
Enligt dessa råd bör avstånd från stack till järnvägsspår och byggnad vara minst 15 meter och till
brännbar byggnad 30 meter.
Brandkåren har i ett tillsynsföreläggande beslutat att flislagring inte får ske på Tjärhovet utan
endast på Barlastholmen. De två platserna för flislagring på Tjärhovet är i kvarteret Timmermannen (nordvästra hörnet på Tjärhovet) och kvarteret Redaren (sydvästra hörnet på Tjärhovet).
Nuvarande plats i kvarteret Redaren ligger på ungefär samma avstånd (ca 80 meter) från närmaste
cistern för brandfarlig vätska, som närmaste platsen för upplag på planerad mark för utfyllnad (i
förhållande till närmaste cistern) enligt aktuellt planförslag. Brandkårens motivering är att det
finns en viss risk för självantändning av flis och att det finns cisterner med avluftningsventiler
som är i riskzonen vid vissa vindriktningar och vindhastigheter.
Kalmar Hamn har överklagat Brandkårens tillsynsbeslut och 2015-10-19 upphävde länsstyrelsen
Brandkårens beslut på grund av att det saknades en mer detaljerad riskutredning med en
bedömning av vilka faktiska spridningsrisker som föreligger på platsen. Riskutredning avseende
flislagring i Kalmar Hamn har med anledning av detta tagits fram av PSGroup Sweden AB i
augusti – september 2016. PSGroup Sweden AB utgår i sin riskutredning från krav enligt lag om
skydd mot olyckor samt lag om brandfarlig och explosiv vara. Riskutredningen beaktar endast
risk för uppkomst av brand vid flishantering samt risk för spridning till cisterner med brandfarlig
vätska.

Bedömning

Brandkåren kvarstår, dels med tanke på närheten till Tjärhovet och dess storskaliga hantering av
brandfarliga varor och dels på grund av närheten till Kvarnholmen och LNU, vid sin tidigare
bedömning om att platsen är olämplig för lagring av exempelvis träflis med risk för
självantändning. En flisbrand kan ta veckor att släcka och under ogynnsamma förhållanden kan
stora delar av Kvarnholmen påverkas av rök i samband med en sådan brand. Det kan bli
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nödvändigt att spärra av delar och Kvarnholmen och hela LNU vid en sådan insats, som i vissa
fall kan pågå under lång tid.
Kommunens bedömning är att frågan om risker förknippade med upplag i hamnområdet ska
hanteras som en tillsynsfråga. I syfte att minimera riskerna för brand och därmed förknippade
tänkbara följder bör hamnen ha en löpande dialog med brandkåren avseende driftrutiner.
Vad gäller avstånd mellan upplag och byggrätt för byggnader så får det regleras i samband med
bygglovgivning och då med hänsyn till utformning och brandklassning av byggnaden. Avståndet
mellan upplagsytor blir ca 8 meter till järnvägen. Järnvägen används endast för hamntrafik och
Kalmar Hamn kan styra transporterna på denna. Vid en händelse av brand i upplagen har
Brandkåren möjlighet att stänga av järnvägen.
Transporter med farligt gods
Södra vägen och Tjärhovsgatan är transportled för farligt gods och även järnvägen används för
transporter med farligt gods. Tjärhovsgatan har idag en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Den
större delen av transporterna sker till och från Oljehamnen på Tjärhovet med brandfarliga
vätskor som exempelvis olja och bensin.
Riskanalyser har utförts av Brand & Riskanalys AB, 2010 och 2013 samt PS Group 2013 i samband
med tidigare planarbeten intill eller i närheten av Södra vägen eller Tjärhovsgatan. Enligt
riskanalysen bedöms riskerna för omgivningen vara acceptabla utan åtgärder på större avstånd än
ca 35 meter från vägkanten.

Bedömning

Närmsta byggrätt enligt planförslaget ligger i kvarteret Maskinisten på ett avstånd om
ca 85-90 meter från Tjärhovsgatan och järnvägen. Avståndet är så pass långt att inga åtgärder
med hänsyn till byggrätterna bedöms behövas med anledning av transporterna.
Planförslaget ger möjlighet till upplag på ytor intill Tjärhovsgatan och järnvägen. Avståndet
mellan upplagsytor blir 12 respektive 8 meter till Tjärhovsgatan och järnvägen. Vid en händelse
av brand i upplagen har Brandkåren möjlighet att stänga av gatan/järnvägen.
Trafiksäkerhet
In- och utfart för lastning och lossning av gods på Finngrundet och Barlastholmen sker via
grinden i östra änden av Barlastgatan och via Finngrundsgatan. En grind med möjlighet till inoch utfart finns även söder om Barlastgatan. Enligt trafikutredningen till detaljplanen för Linnéuniversitetet i Ölandshamnen, utformas korsningen mellan Barlastgatan och Tjärhovsgatan med
hänsyn till det stora flödet av tung trafik som sker i korsningen.
Barlastgatan breddas söderut vid infarten och korsningen utformas som en trevägskorsning med
väjningsplikt från Barlastgatan. Trottoar och cykelväg planeras längs med norra sidan av Barlastgatan. Angöring till Linnéuniversitetets garage och varudistribution planeras att ske via Barlastgatan medan entréer planeras mot Norra Kajplan. Bilburna besökare till Bytetern hänvisas i första
hand till parkeringsplatser utanför planområdet men några p-platser planeras i anslutning till
teatern.

Bedömning

Trafiklösningen bedöms som acceptabel eftersom oskyddade trafikanter till universitetet i
huvudsak rör sig längs med Norra Kajplan och inte längs med Barlastgatan. Eftersom besöksanläggningen Byteatern ligger söder om Barlastgatan är det även viktigt att besökare kan ta sig
över Barlastgatan på ett säkert sätt.
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Färjeläge för beredskapsfärjeled Kalmar - Öland
I södra delen av Barlastholmen strax utanför planområdet, finns ett beredskapsfärjeläge. Det ska
kunna användas för båttrafik mellan Kalmar och Öland om Ölandsbron är satt ur funktion. Platsen på södra Barlastholmen är vald för att tung trafik och stora fordonsmängder inte ska behöva
passera centrum. Ett avtal finns mellan Trafikverket och Kalmar Hamn om nyttjanderätten.
Länsstyrelsen är beredskapssamordnare för en händelse där färjeläget måste användas.

Bedömning

Planförslaget berör inte själva färjeläget och föreslår inga byggrätter som blockerar färjeläget eller
infarten till denna. Vid nödsituation har man några dagar på sig att göra färjeläget tillgängligt.
Färdvägar till Beredskapsfärjeläget. Trafik till beredskapsfärjeläget från Södra vägen via Barlastgatan kommer fortsättningsvis att vara möjlig på allmän platsmark via Östra Kajplan och Finngrundet.
Buller från hamnverksamhet
Verksamheten i Kalmar hamn orsakar buller från lastning och lossning, arbetsfordon, båtmotorer
samt transporter. I Kalmar Hamns tillstånd enligt miljöbalken finns följande villkor för buller
från hamnverksamheten:
Buller från verksamheten mätt som frifältsvärde får vid arbetslokaler för ej bullrande verksamhet från och med 1
januari 2016 inte överstiga nedan angivna ekvivalenta ljudnivåer. Efterlevnaden ska kontrolleras genom antingen
immissionsmätning eller närfältsmätning och beräkning.
60 dB(A) vardagar måndag-fredag kl 07.00-18.00
50 dB(A) kl 22.00-07.00
55 dB(A) övrig tid
Även Kalmar lantmän har villkor för buller från verksamheten som riktvärde vid bostäder och
utbildningslokaler.
Boverket har tagit fram en ny vägledning för Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder, rapport 2015:21. Vägledningen har tagits fram med anledning av att Planoch bygglagen och miljöbalken har samordnats när det gäller buller och bostäder. Från och med
den 2 januari 2015 ska beräknade värden för omgivningsbuller redovisas i planbeskrivningen till
detaljplan eller i bygglov, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen. Huvudregeln är att tillsynsmyndigheten inte kan påverka de fastställda bullervärdena vid en senare
prövning enligt miljöbalken. De nya bestämmelserna gäller för detaljplaner som är påbörjade efter
2015-01-02. Kravet att redovisa bullervärden gäller endast den del av planområde som medger
uppförande av bostadsbyggnader och om bostäderna berörs av omgivningsbuller.

Bedömning
I detta fall omfattar inte planförslaget några nya bostäder och de tillkommande ytorna för hamnändamål ligger längre ifrån befintliga bostäder jämfört med nuvarande ytor för hamnverksamhet.
De tillkommande ytorna för hamnändamål ligger även längre från arbetslokaler för ej bullrande
verksamhet (exempelvis Linnéuniversitetet), jämfört med nuvarande ytor för hamnverksamhet.
Planförslaget bedöms därför inte innebära någon skillnad eller ändring i förutsättningarna jämfört
med nuvarande förhållande vad gäller vilka bullernivåer som hamnen ska klara i förhållande till
omgivningen (se ovan vad gäller villkoret för buller från hamnverksamhet).
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Trafikbuller
Från och med 1 juni 2015 gäller en ny förordning om Trafikbuller vid bostadsbyggande, SFS
2015:216. Riktvärden gäller för bland annat vägtrafikbuller utomhus vid bostäder.
Planförlaget möjliggör ingen verksamhet inom eller intill hamnverksamheten som omfattas av
riktvärden för vägtrafikbuller. Planförslaget innehåller inga bostäder som berörs av dessa riktvärden.
Trafiken till hamnen orsakar buller längs med Södra vägen och Barlastgatan samt Tjärhovsgatan.
Det finns inte några bostäder i närheten av planområdet som berörs av trafiken på Tjärhovsgatan
eller Barlastgatan men däremot finns bostäder längs med Södra vägen.

Bedömning
Längs med Södra vägen finns bostäder som redan i nuläget berörs av buller från trafiken till- och
från hamnen. Planförslaget möjliggör en utökning av hamnverksamheten på sikt med ny mark för
upplag. Utökningen skulle kunna innebära en ökning av bullret på Södra vägen vilket i förlängnigen kan medföra ett ökat behov av bullerskyddsåtgärder i bostäder längs med Södra vägen. Dessa
åtgärder bedöms i så fall belasta väghållaren för Södra vägen, det vill säga Kalmar kommun.
Luft
Kalmar kommun ingår i det så kallade Urbannätet där mätningar av bland annat kväveoxid och
partiklar genomförs. Mätningarna utförs vid mätstation på brandstationens tak på den nordvästra
delen av Kvarnholmen. Mätstationen representerar en så kallad urban bakgrundsmätning.
Mätningarna på brandstationens tak på Kvarnholmen visar att miljökvalitetsnormerna uppfylls.

Bedömning
Innehållet i den föreslagna planen bedöms inte ha någon inverkan på luftkvalitén.
Lukt, damm och stark ljus
I dagsläget finns risk att befintlig verksamhet intill hamnen störs av damning och lukt. I samband
med tidigare framtagning av detaljplan för utbildnings- och kontorsverksamhet i hamnen har en
utredning tagits fram av WSP 2010 vad gäller störningar från damning, lukt och belysning. Enligt
hamnens tillstånd enligt miljöbalken ska damning utanför lagringsplats undvikas, luktande produkter får inte vålla olägenhet och utomhusbelysning får inte störa omgivningen.

Bedömning
Planförslaget innebär inte att de nya ytorna för upplag kommer närmare befintliga byggnader för
icke hamnverksamhet. Tillkommande byggrätter inom planområdet har användningen hamn,
verksamhet, kontor och besöksanläggning och får samma avstånd till hamnverksamheten som
befintliga kontor inom planområdet. Besöksanläggningen Byteatern finns på platsen sedan tidigare.
Planförslaget bedöms därför inte innebära någon skillnad eller ändring i förutsättningarna jämfört
med nuvarande förhållanden. Detta innebär att Kalmar Hamn även med utökade upplagsytor
måste klara villkoren i sitt miljötillstånd. Förutsättningarna för att Kalmar Hamn ska klara sina
villkor efter genomförandet av planförslaget bedöms inte som sämre jämfört med dagens
situation.
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Tillgänglighet
Hamnområdet har tidigare varit relativt tillgängligt för allmänheten men sedan 2001 har Sveriges
hamnområden varit stängda för allmänheten. Numera finns stängsel runt hela hamnområdet och
låsta grindar vid infarterna. Till café Lotsutkiken vid södra änden på Tjärhovet är det dock fortfarande möjligt att ta sig. Kallbadhuset väster om Tjärhovsbågen vid Tjärhovsgatan är också till för
allmänheten.

Bedömning
Planförslaget innebär ingen förändring vad gäller tillgängligheten i praktiken men formellt tas
allmänhetens tillgänglighet till delar av Barlastholmen nu bort genom planförslaget. Allmän
platsmark i tidigare planer ändras till kvartersmark för hamnverksamhet.
Påverkan under hamnutbyggnad

Bedömning
Byggande av invallningen av en del av Nya hamnbassängen bedöms medföra risk för grumling av
vattnet. Arbetet med utfyllning med muddermassor och andra massor kan innebära störningar för
omgivningen. Typen av störning beror på vilken teknik som väljs och de försiktighetsmått som
kommer att vidtas. Störningarna kan handla om buller från transporter och lukt från upptagna
muddermassor. Störningarna bedöms bli acceptabla med hänsyn till avstånden till närmaste bostäder.
Miljökvalitetsmål
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande preciseringar och
etappmål som beskriver den kvalité och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser
som är ekologiskt hållbara på lång sikt.
För Kalmar har det tidigare funnits regionala miljökvalitetsmål. Numera gäller dock de nationella
målen med tillhörande preciseringar och etappmål. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ansvarar för
det regionala miljömålsarbetet. Miljökvalitetsmålen är vägledande för en långsiktig och hållbarsamhällsutveckling.
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft.
3. Bara naturlig försurning.
4. Giftfri miljö.
5. Skyddande ozonskikt.
6. Säker strålmiljö.
7. Ingen övergödning.
8. Levande sjöar och vattendrag.
9. Grundvatten av god kvalité.
10. Hav i balans, levande kust & skärgård.
11. Myllrande våtmarker.
12. Levande skogar.
13. Ett rikt odlingslandskap.
14. Storslagen fjällmiljö.
15. God bebyggd miljö.
16. Ett rikt växt- och djurliv.
27

I denna MKB redovisas endast de miljömål inklusive konsekvenser som bedöms relevanta.
Texten om målen inklusive uppföljningen av dessa är sammanfattningar från redovisningarna på
miljömålsportalen. I uppföljningen har det bedömts om dagens styrmedel och de åtgärder som
görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen.
Giftfri miljö
Målet är att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen i
miljön ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen ska vara försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen ska vara nära bakgrundsnivåerna. Det är
inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.
Tillräckliga underlag saknas för att bedöma utvecklingen i miljön.

Bedömning
Planförslaget möjliggör byggande och utfyllnad i vatten. I samband med detta finns risk att eventuella miljöfarliga ämnen från fyllnadsmassor läcker ut i vattnet. Fyllnadsmassorna provtas och i
tillståndsprövningen enligt miljöbalken regleras att halterna av miljöskadliga ämnen ligger under
relevanta riktvärden. Planförslaget möjliggör nya hårdgjorda ytor för hamnverksamhet och därmed ett ökat dagvattenutsläpp. Dagvatten från upplag i hamnområden kan innehålla giftiga ämnen. Genomförs rening av dagvattnet minskar risken för utsläpp av giftiga ämnen.
Marken inom hamnområdet kan innehålla föroreningar. Innan anläggning och byggnation, måste
marken därför provtas så att eventuellt förorenade massor kan tas omhand på ett miljöriktigt sätt.
Planförslaget bedöms som något negativ för miljökvalitetsmålet.
Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark
och vatten. Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingen i miljön är positiv men miljötillståndet i hav, sjöar, vattendrag,
grundvatten och landmiljöer är i många fall fortfarande kraftigt påverkat av övergödande ämnen.

Bedömning
I samband med byggande och utfyllnad i Nya hamnbassängen vid Tjärhovsbågen kommer oundvikligen näringsämnen att tillföras vattenmiljön. Val av metod påverkar graden av belastning och
denna fråga hanteras i tillståndsprövningen enligt miljöbalken. Planförslaget möjliggör även nya
hårdgjorda ytor för hamnverksamhet och därmed ett ökat dagvattenutsläpp. Dagvatten från upplag i hamnområden kan innehålla näringsämnen men mängden kan reduceras om dagvattnet renas innan det släpps ut i Kalmarsund. Planförslaget bedöms som något negativt för miljökvalitetsmålet.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska
bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp
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och andra störningar. Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade
eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Bedömning
Planförslaget innebär att plats kommer finnas för omhändertagande av muddermassor eller andra
massor som möjliggör utfyllnad av vattenområde. Upplevelsevärdet i området bedöms kunna
påverkas negativt i någon mån eftersom vattenspegeln intill Tjärhovsbågen i närheten av slottet
minskar. Planförslaget bedöms som något negativt för miljökvalitetsmålet.
God bebyggd miljö
Målet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Det är inte
möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det
går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Bedömning
Olika verksamheter förutom hamnverksamhet önskar etablera sig i hamnen och detta har lett till
att hamnen behöver andra ytor för att kunna utvecklas i framtiden. Planförslaget innebär en möjlighet att fylla ut ett vattenområde i hamnen och på sikt ger det hamnen utvecklingsmöjligheter.
Någon alternativ lokalisering finns inte utan platsen bedöms som enda möjligheten för hamnen
att kunna få utökade upplagsytor. Förslaget bedöms främja utvecklingen av stadens olika verksamheter samt vara en god hushållning med naturresurser. Förslaget bedöms som acceptabelt ur
miljösynpunkt samt bedöms inte ge några negativa hälsoeffekter. Planförslaget bedöms dock som
något negativt för kulturmiljön. Sammantaget bedöms miljömålet gynnas.
Slutsats miljökvalitetsmål
Detaljplanen bedöms i stort sett som positiv för miljömålet God bebyggd miljö med reservation för
att utfyllnaden av vattenområde mellan Barlastholmen och Tjärhovet samt byggrätten på 24 meter på Barlastholmen är något negativ för kulturmiljön. Detaljplanen bedöms även som något
negativ för miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och
skärgård. Detta för att det är oundvikligt att det blir en viss påverkan på vattenmiljön i samband
med utfyllnad och i form av dagvattenutsläpp. I detaljplanen anges ett område där en dagvattenanläggning får anläggas. Möjlighet finns även att rena dagvattnet med filter vid områdets dagvattenbrunnar. Syftet med dagvattenanläggningen är att miljökvalitetsmålen inte ska påverkas negativt. Bägge föreslagna dagvattenalternativen når reningssyftet. Viss påverkan kan ske i form av
gifter och gödande ämnen. Denna påverkan bedöms dock som acceptabel och inte av sådan grad
att den påverkar möjligheten att uppnå dessa miljökvalitetsmål på sikt jämfört med förhållandena
i dagsläget.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken.
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av kvaliteten
på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har Vattenmyndigheten beslutat om
miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser,
såväl yt- som grundvatten. Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna
uppnås och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvattendrag är målet att god ekologisk och kemisk status ska nås 2015 eller i undantagsfall något senare.
Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt lämpligt att beakta i samband
med framtagande av en detaljplan.
Planområdet
Planområdet ligger i vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten (SE 563100-161500).
Grundvattnet på platsen tillhör Kalmarkustens sandstensformattion (SE 628995-153160).
N v s Kalmarsunds kustvatten
Vattenförekomsten har 2009 klassats som kustvatten med måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Vattenförekomsten ska senast 2021 ha uppnått en god ekologisk status eftersom det har bedömts som tekniskt omöjligt att uppnå statusen till 2015. I förslaget inför perioden 2016-2021 föreslås fortsatt måttlig ekologisk status med en förlängd tidsfrist
till 2027. Miljöproblemet bedöms främst vara övergödning.
Kalmarkustens sandstensformation
Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ och god kemisk status. Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på grundvattenförekomsten.
Slutsats miljökvalitetsnormer
Genomförandet av detaljplanen bedöms innebära en risk för ökad belastning på vattenförekomsten och genomförandet riskerar därmed rent principiellt att motverka ett uppfyllande av miljökvalitetsnormerna. Hamnens påverkan på den stora vattenförekomsten M v s Kalmarsund är dock
förhållandevis liten. Om rening av dagvattnet genomförs uppskattas påverkan från dagvattnet
minska jämfört med dagens situation även vid en ökning av verksamheten. I detaljplanen anges
ett område där en dagvattenanläggning får anläggas. Möjlighet finns även att rena dagvattnet med
filter vid områdets dagvattenbrunnar. Syftet med dagvattenanläggningen är att miljökvalitetsnormen inte ska påverkas negativt. Bägge föreslagna dagvattenalternativen når reningssyftet.
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Sammanfattning och samlad bedömning
Detaljplanens syfte är att utöka markområdet för upplagsytor i Kalmar hamn. Planförslaget innebär att det blir möjligt att fylla ut delar av Nya hamnbassängen innanför Tjärhovsbågen, där bland
annat muddermassor planeras att användas som utfyllnad. Planen ska även i stort lägga fast nuvarande markanvändning där huvudanvändningen är hamnändamål. Inom områden med byggrätter
ska även kontor och andra verksamheter tillåtas.
Hamnområdet är stängt för allmänheten på grund av internationella säkerhetsregler. Planförslaget
innebär ingen förändring vad gäller tillgängligheten i praktiken men formellt tas allmänhetens
tillgänglighet till Finngrundsgatan och Barlastplan samt angränsande kajer nu bort eftersom allmän platsmark i tidigare planer ändras till kvartersmark för hamnverksamhet.
Om inte detaljplanen genomförs innebär det att Kalmar Hamn på sikt får sämre möjligheter att
bedriva sin verksamhet, då det kan uppstå brist på upplagsytor och det saknas alternativ för nya
upplag i hamnen.
Planförslaget berörs av riksintresse för sjöfart och bedöms påverka detta på ett positivt sätt genom att det gynnar Kalmar Hamns verksamhet.
Förslaget bedöms även som positivt vad gäller hushållning med naturresurser eftersom det möjliggör en utfyllnad av ett vattenområde som bedöms som lämpligt för hamnändamål.
Inom planområdets nuvarande och framtida markområden upphävs strandskyddet i sin helhet av
flera skäl och de berörda strand- och vattenområdena hyser inte några särskilda naturvärden.
Inför byggande på nya och tidigare outnyttjade byggrätter måste provtagning och analys av markföroreningar göras eftersom det inom ett hamnområde alltid finns en risk för föroreningar i marken. En planbestämmelse finns för att säkerställa markens lämplighet med hänsyn till
föroreningar.
Området riskerar att översvämmas i framtiden på grund av klimatförändringar. Planförslaget
innehåller en bestämmelse att en byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp
till nivån +2,8 meter över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion. I planbeskrivningen
finns även beskrivet att denna nivå även bör gälla för framtida infrastruktur.
Planförslaget innebär en utökning av byggrätten i kvarteret Maskinisten genom att en 24 meter
hög byggnad kan uppföras vilket är betydligt högre jämfört med byggrätten i nuläget som tillåter
en byggnad på maximalt 7,5 meter i nockhöjd. Områdets skala kommer därmed att påverkas men
dess historia kommer fortsatt vara möjlig att utläsa.
Detaljplaneområdet ligger strax söder och öster om riksintresset för kulturmiljö för bland annat
Kvarnholmen. Kvalitéer som är relevanta för bedömningen av planförslaget är utblickarna över
medeltids- och 1600-talsstadens vattenområden samt den visuella kontakten mellan slottet,
Kvarnholmen och områdets övriga delar. Planförslaget påverkar inte den visuella kontakten mellan slottet och Kvarnholmen vilket bedöms vara den viktigaste aspekten att ta hänsyn till i detta
fall.
Nya hamnbassängens vattenområde ingår i vattenrummet kring slottet och är en del av det tidigare södra och östra inloppet till den medeltida hamnen. I utblicken från slottet mot sydost blir
det något svårare att uppfatta vattenområdet mellan Barlastholmen och Tjärhovet. Utblickarna är
dock redan idag påverkade av hamnverksamheten och påverkan bedöms som acceptabel. Sammanfattningsvis bedöms planförslaget som acceptabelt för kulturmiljön.
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Det finns inte några kända fornlämningar som skeppsvrak inom planområdet.
Arbetena i vattnet med att bygga invallningen samt utfyllnaden i Nya hamnbassängen kan ge effekter på vattenmiljön. Om prövningsmyndigheten bedömer att tillstånd till vattenverksamheten
kan ges, bedöms detta som acceptabelt ur miljösynpunkt och med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten. Att möjliggöra verksamheten genom planförslaget bedöms därmed
inte orsaka någon betydande miljöpåverkan.
Om hamnens verksamhet ökar i framtiden som en följd av planförslaget, finns en risk för ökad
dagvattenpåverkan i hamnbassängerna och Kalmarsund. Det finns dock ett flertal möjligheter att
reducera påverkan från planområdets dagvatten – och därmed i rimlig utsträckning medverka till
att gällande miljökvalitetsnormer för Kalmarsund uppnås. Ett område där dagvattenanläggning
får anläggas finns inom planområdet.
Transporterna med farligt gods längs med Tjärhovsgatan samt upplag med brännbara varor i
närheten av lagringsplatser för brandfarliga varor innebär risker. Upplag av flis i närheten av
byggnader kan också innebära brandrisk. Till eventuell brandrisk bör det tas hänsyn till vid
byggnadernas utformning och brandklassning under bygglovsprocessen. Efter samråd mellan
Kalmar hamn och Kalmar brandkår avseende slutsatser i PS Groups Riskutredning flislagring i Kalmar hamn, 2016-09-20, har framkommit att frågan om typ av upplag får hanteras utanför ramen av
detaljplanen, genom åtgärder och tillsyn. Kommunen bedömer att frågan inte ska regleras i detaljplan. Vid händelse av en brand i ett flisupplag i närheten av Tjärhovsgatan eller järnvägen
finns mölighet att stänga av trafiken. Närmsta byggrätt enligt planförslaget ligger tillräckligt långt
från Tjärhovsgatan och järnvägen enligt de riskanalyser som finns för transporterna med farligt
gods.
Barlastgatan kommer att bli gemensam in- och utfart för trafik till hamnverksamheten på Finngrundet, till Linnéuniversitetets garage och varudistribution samt till Byteatern. Trafiklösningen
bedöms som acceptabel eftersom oskyddade trafikanter till universitetet i huvudsak rör sig längs
med Norra Kajplan och inte längs med Barlastgatan. Det är även viktigt att besökare kan nå
Byteatern söder om Barlastgatan på ett säkert sätt.
I södra delen av Barlastholmen finns ett beredskapsfärjeläge. Planförslaget berör inte färjeläget
och föreslår inga byggrätter som blockerar färjeläget eller infarten till denna. Infart finns via Östra
Kajplan och Finngrundet.
Hamnverksamheten innebär en risk att andra närliggande verksamheter störs av buller, damning,
lukt och starkt ljus. Planförslaget innebär inte att de nya ytorna för upplag kommer närmare befintliga byggnader för icke hamnverksamhet. Tillkommande byggrätter inom planområdet har
användningen hamn, verksamheter och kontor och får samma avstånd till hamnverksamheten
som befintliga verksamheter för annan verksamhet än hamn inom planområdet. Arbetet med
utfyllning kan innebära störningar för omgivningen. Störningarna bedöms bli acceptabla med
hänsyn till avstånden till närmaste bostäder.
Detaljplanen bedöms i stort sett som positiv för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och som
något negativ men acceptabel för miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen övergödning och Hav i balans
samt levande kust och skärgård. Genomförandet av detaljplanen bedöms innebära en risk för ökad
belastningen på vattenförekomsten och genomförandet riskerar därmed att motverka ett
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uppfyllande av miljökvalitetsnormerna. Om rening av dagvatten genomförs uppskattas påverkan
från dagvattnet minska jämfört med dagens situation.
Sammantaget bedöms planförslaget inte orsaka betydande miljöpåverkan om nödvändiga skyddsåtgärder för vattenmiljö vidtas enligt de krav som kommer att ställas i prövningen enligt miljöbalken. Riksintresset för kulturmiljö bedöms påverkas negativt i liten grad genom att det i utblicken
från slottet mot sydost blir svårare att uppfatta vattenområdet mellan Barlastholmen och
Tjärhovet, vilket är en del av det medeltida vattenrummet. Utblickarna är dock redan idag påverkade av hamnverksamheten och påverkan bedöms som acceptabel. Den visuella kontakten mellan slottet och Kvarnholmen påverkas inte.

Utblick från slottet mot Kalmar hamn och Tjärhovsbågen.

Uppföljning
Enligt MB 6 kap. 18 § ska den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om
den betydande miljöpåverkan som genomförandet av en detaljplan som antagits faktiskt medför.
Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan
vidtas. Lag (2004:606).
Catarina Lund
Vatten- och Samhällsteknik AB

Jonas T Sandelius, granskare
Vatten- och Samhällsteknik AB
Håkan Andersson, granskare
Vatten- och Samhällsteknik AB
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1 Bakgrund
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap som tecknats av MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) reglerar kommunernas
ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Kommunerna
erhåller ersättning från staten för att finansiera verksamhet/förberedelser inför och vid extraordinära
händelser. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner.
Utifrån överenskommelsen ska kommunen med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje
ny mandatperiod fastställa ett styrdokument innehållande:
•

•

•
•

en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att
reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt
bedriva samhällsviktig verksamhet,
en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i dessa
överenskommelser samt hur ersättningen ska användas. Här ingår att särskilt redovisa hur
samverkansersättningen ska användas,
en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden samt
en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

2 Syfte
Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete som ska bedrivas i kommunen under
mandatperioden. En beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att reducera eller ta bort risker,
samt effektivisera krisberedskapen, med målet att kontinuerligt kunna bedriva samhällsviktig
verksamhet. Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden som
beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.

3 Krisberedskapen i Kalmar kommun

Den överenskommelse som är tecknad mellan SKL och MSB utgår ifrån LEH och i kap. 2 och 3 och
definierar de uppgifter som åläggs kommunen. Dessa delas in i följande verksamheter:
•
•
•
•
•
•

Risk- och sårbarhetsanalyser
Planering
Geografiskt områdesansvar
Utbildning och övning
Rapportering
Höjd beredskap

Till respektive verksamhet finns kopplat mål som ska uppfyllas. Nedan beskrivs uppgifter, mål samt
vilka ambitionsmål som Kalmar kommun har kopplat till respektive uppgift och målsättning.
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3.1 Krisledningsnämnd

Det ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser
(krisledningsnämnd). Kalmar kommun har en krisledningsnämnd som utgörs av kommunstyrelsens
arbetsutskott. Krisledningsnämnden stöds av en stab som har minst en veckas uthållighet.

3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Mål för risk- och sårbarhetsanalyserna är att de ska:
•
•
•
•

ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 1,
ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,
ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten samt
bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som kan
påverka kommunens verksamhet och sam-hällsviktig verksamhet inom kommunens
geografiska område.

3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att kartlägga Kalmar kommuns pågående
säkerhetsarbete samt identifiera kommunens risker och sårbarheter. Analysen skall utgöra ett
underlag för kommunens plan för hantering av extra-ordinära händelser enligt lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap och de kommunala handlingsprogrammen enligt lagen om skydd mot olyckor.
Analysens viktigaste syften är att:
• Öka medvetande och kunskap hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
• Ge underlag för information till kommuninvånare och anställda.
• Ge underlag för planering av åtgärder som minskar risker och sårbar-het.
• Stödja den fysiska planeringen.
• Utveckla förmågan att hantera inträffade kriser.
• Uppfylla gällande lagstiftning.
En del risker berör samhällsviktig verksamhet och andra inte. Vad som definieras som
samhällsviktig verksamhet följer MSB:s riktlinjer. Man skulle kunna säga att om Kalmar slott
skulle brinna ner utan personskador så skulle det vara tråkigt men inte på något sätt
samhällsviktigt. Men eftersom slottet i sig utgör en viktig beståndsdel av Kalmars värde är det
ändå grund för en riskbedömning.
Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen kan flertalet konkreta åtgärdsförslag identifieras.
Åtgärdsförslagen återfinns inte i detta dokument utan tas fram separat av den verksamhet det
berör. Det kan vara exempelvis ett kommunalt handlingsprogram eller en plan för
nödvattenförsörjning.
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• Kalmar kommun utvecklar Risk- och Sårbarhetsanalys för varje förvaltning och kommunalt
bolag. Dessa analyser ska vara tillgängliga i respektive verk-samhetshandbok.
• Kommunens verksamheter behöver bli bättre på att själva analysera hur de-ras verksamhet
fungerar under kris eller med ett bortfall av exempelvis elektricitet eller dricksvatten.
• Kommunen behöver öka beståndet av utrustning för att tillgodose behovet av elektricitet,
alternativa värmekällor och nödvattendistribution.
• Vid planering av större arrangemang är det viktigt att säkerhetsfrågor läggs in som en självklar
del. Genom att redan i det inledande skedet av plane-ringen ta upp säkerhetsfrågor blir det
möjligt att säkerställa en hög säker-hetsnivå. Det är arrangören som är ansvarig och
markupplåtaren och/eller tillståndsgivaren som är kravställare.
• Kalmar kommun bör utreda frågan om TIB, tjänsteman i beredskap.
• Kalmar kommun bör intensifiera arbetet med kontinuitets- och avbrottspla-nering för alla
verksamheter och inte bara det som bedöms som samhällsvik-tigt i syfte att värna om
varumärket.
• En plan bör tas fram för att säkerställa ett tillräckligt skydd mot hot och våld mot
förtroendevalda och tjänstemän.
• Kalmar kommun bör certifiera sig mot ISO 27000, informationssäkerhet
Risk- och sårbarhetsanalysen antogs av kommunfullmäktige 2015-09-28 §158

3.3 Planering

Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa
en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.
Planen ska innehålla:
•
•
•

hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse,
hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt säkerställer
samband för att hantera en extraordinär händelse samt,
vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som disponeras vid
en extraordinär händelse.

3.3.1 Ambitionsmål för planering

Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas i sina ordinarie former. An-svar,
organisation, lokaler och arbetsrutiner bör i princip vara desamma som i den dagliga
verksamheten. Det som utmärker ledningen vid en extraordinär händelse i kommunen
är framförallt tidsförhållandena. Den ordinarie proces-sen ersätts av ett snabbare
agerande. Ett stort antal beslut kan behöva tas och verkställas med kort varsel.
Vid en krishändelse i Kalmar kommun kan kommundirektören, krislednings-nämndens
ordförande och/eller räddningschefen etablera en stab för att stötta den förvaltning, det bolag
eller förbund som äger krishändelsen. Krisledningen ska anpassa verksamheten efter hur
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händelsen utvecklas. Arbetet ska bedrivas effektivt och organiseras på ett sådant sätt att det
finns en god uthållighet över tiden.
Räddningschefen, kommundirektören, förvaltnings-, förbunds- och bolagschefer samt
säkerhetssamordnaren har rätt och skyldighet att uppmärksamma ord-föranden i
krisledningsnämnden om krisledningsnämnden bör sammankallas.
Kommunfullmäktige beslutade att anta Krisledningsplan 2015-2018 2015-04-27 enligt §102

3.4 Geografiskt områdesansvar

Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för
att:
1. olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår samordning i
planerings- och förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas och
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Mål för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret är att:
•

•

•
•

kommunen ska ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område ges möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av
förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse,
kommunen ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för
kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens
geografiska område bör ingå,
kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse
samordnas samt att
kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i sam-band med en
extraordinär händelse. Kommunen ska ta initiativ till att aktörerna som ska hantera
händelsen kan få en samstämd uppfattning om vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits
och de åtgärder som behöver samordnas.

Mål i överenskommelsen om samverkansersättning:
•

Kommunens förberedelser inför en extraordinär händelse har skett i samverkan med
kommuner och andra aktörer utanför det egna geografiska området.

3.4.1 Ambitionsmål för geografiskt områdesansvar
•

I Kalmar har man under innevarande mandatperiod arbetat med i första hand den
samhällsviktiga verksamheten för att utveckla risk- och sårbarhetsanalysen. Främst har det
handlat om vattenförsörjning, socialtjänst och äldreomsorg. Inom mandatperioden kommer
fokus främst att hamna på verksamhetsspecifika rutiner kopplade till kris och beredskap
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•

•

Ett tydligt ambitionsmål är, och har varit, att genomföra en övning inom området kris samt
att genomföra utbildning för nyckelbefattningar inom kommunens krisberedskap.
Kommunen har också en målsättning om att hålla en hög kompetens och beredskap inom
området psykiskt och socialt omhändertagande varför utbildning och repetitionsutbildning
för drygt 20 samtalsledare genomförs.
Kommunen representeras i flera regionala nätverk som till exempel krisinformation,
kärnkraftsberedskap och säkerhetssamordning.

3.5 Utbildning och övning

Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning
som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.
Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att:
•

•

•

Hålla en hög beredskap för att snabbt kunna planera och leda i en oförutsedd händelse. För
detta ändamål finns en utbildad krisledningsstab. Utbildningen syftar till att kunna möta
oförutsedda situationer.
Kommunen övar varje år för att kunna möta olika situationer. Övning som syftar till att
säkerställa samhällsviktig verksamhet är prioriterad. I normalfall övas krisledningsnämnd i
samband med dessa övningar.
Övningarna ska bekräfta robustheten i kommunen men också att klarlägga framtida
utbildningsbehov och åtgärder

Mål i överenskommelsen om samverkansersättning:
•
•

Kommunen deltar, i den utsträckning tillfälle ges, i planering, genom-förande och utvärdering
av samverkansövningar på regional och/eller nationell nivå.
Samverkansövningar med andra aktörer inom kommunen och/eller mellan kommuner
genomförs med en genomtänkt periodicitet i förhållande till regional och nationell
övningsplanering.

3.5.1 Ambitionsmål för utbildning och övning
Syftet med utbildnings- och övningsplanen är följande:

• att utveckla förmågan hos kommunens förtroendevalda/anställda vid en extraordinär
händelse i fred (höjd beredskap).
• att utveckla samverkansrutiner mellan kommunen och andra myndigheter, organisationer
och företag på ett sådant sätt att alla hjälpresurser utnyttjas oavsett organisatorisk
tillhörighet. • att öka kunskaperna om risker och hot inom den egna kommunen och därmed
verka för ett ökat risk- och säkerhetstänkande. Detta för att minska risken för skador på
människor och viktiga samhällsresurser.
• att övning och utbildning ska ses som en del i en process där gjorda erfarenheter ger
upphov till konstruktiva diskussioner och lösningar inom säkerhetsarbetet på både lokal nivå
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men framför allt på den egna verksamhetens område. Tidsintervaller för övning Utbildningsoch övningsplanen gäller för respektive mandatperiod.
Inriktning på övning/utbildning:
• Hela krisledningen ska övas en gång vartannat år.
• Larmövning med krisledningen ska genomföras minst en gång vartannat år.
• Krisledningsnämnden ska i seminarieform fortbildas cirka ½ dag vartannat år.
• Stabspersonal och övriga nyckelpersoner ska utbildas och övas minst en dag vartannat år.

3.6 Rapportering

Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som
vidtagits enligt detta kapitel (kap. 2 i LEH) och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen.
Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade
utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.
Mål för kommunens arbete med rapportering är att:
•

•

kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik som tillämpas nationellt för ledning och
samverkan i kris samt att
kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om risker och sårbarheter
i kommunen och om de lokala krisberedskapsaktörernas förberedelser inför en extraordinär
händelse. Vidare ska kommunen ha förmågan att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse.

Mål i överenskommelsen om samverkansersättning:
•

Kommunernas beredskapsfunktioner är samordnade med övriga relevanta aktörer avseende
nätverk, teknik, och metodik för informations-delning för att stödja samverkan i regionen vid
en extraordinär händelse.

3.6.1 Ambitionsmål för utbildning och övning

Målsättningen för övning och utbildning är att kontinuerligt förbättra förmågan att:
• Ta fram beslutsunderlag till uppdragsgivaren.
• Skapa och vidmakthålla en aktuell bild av läget.
• Hålla samband med olika ledningsorgan i och utanför kommunen.
• Sortera och bearbeta inkommande information och ärenden.
• Hantera intern och extern information.
• Förbereda och genomföra föredragningar.
• Delge och följa upp verkställda beslut.
• Se till att beslut når ut till sina mottagare.
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• Dokumentera beslut och händelser.
• Arbeta med konsekvensfrågor
• Bedöma utvecklingen och på sikt planera för alternativ händelseutveckling (omfallsplanering)
• Planera för åtgärder på längre sikt
Staben ska kunna inställa sig, vara organiserad, utrustad och lokaliserad så att ledning,
samordning och åtgärder/insatser kan påbörjas inom tre (3) timmar efter det att kallelse
gått ut.

3.7 Höjd beredskap

Kommuner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap.
Mål för kommunens arbete med höjd beredskap är att:
•
•

säkerställa att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas via anläggningar för
utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls samt
säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper om kommunens
uppgifter vid höjd beredskap.

3.7.1 Ambitionsmål för höjd beredskap
•
•
•
•

Kommunen upprätthåller drygt 40 larmanläggningar (tyfonlarm) för varning av allmänheten.
Kommunen har genom avtal möjlighet att varna via SMS
Kommunen har inarbetade rutiner för VMA och Informationsmeddelande via radio och tv
Kommunen utbildar krishanteringsorganisationen i kommunens uppgifter vid höjd
beredskap.

3.8 Statliga ersättning

Staten betalar årligen en ersättning - huvudsakligen baserad på invånarantalet - till kommuner för
fullgörande av uppgifter enligt lagen. För Kalmar kommun del blir summan ca 1,3 miljoner kr per år,
under de närmaste åren.
Om länsstyrelsen i sin årliga uppföljning gör bedömningen att en kommun inte fullgjort sina uppgifter
eller att kommunen helt eller delvis har använt medel till annat än till dessa uppgifter, kan
länsstyrelsen föreslå för MSB att en del av ersättningen reduceras eller faller bort.
Finansierade åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i kap. 2 och 3 i LEH som består av risk- och
sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt områdesansvar, övning, utbildning, rapportering och höjd
beredskap.
•
•

Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. Åtgärder för att
hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med ersättningen.
De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.
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•
•

Ersättningen enligt denna överenskommelse ska utgöra ett komplement till kommunens
egen finansiering av arbete med krisberedskap.
Kostnader för stora investeringar eller delfinansiering av sådana åtgärder där kommunerna
får andra typer av bidrag från staten (t.ex. stöd till kommunal ledningsförmåga) ska inte
bekostas av ersättningen.

Samverkansersättning
Kommunen får en årlig ersättning för att stimulera samverkan med andra aktörer under förutsättning
att kommunen fullgjort sina uppgifter enligt ovan. För vissa kommuner beräknas ersättningen utifrån
schablonbelopp och för övriga baseras denna på antalet invånare. Kalmar kommun får 1 286 265
kronor i samverkansersättning.

3.8.1 Användande av den statliga ersättningen samt
samverkansersättning

Nedan presenteras hur Kalmar kommun använt och avser att använda ersättningen
under innevarande mandatperiod.
Kostnader

2015

2016

2017

2018

Löner

-680000

-680000

-680000

-680000

278000

278000

278000

Verksamhetsersättning 2 278000
Höjd beredskap
Samverkansersättning 3

1286285

1286285

1286285

1286285

Totala kostnader

-1584500

-1564285

-1564285

-1564285

Tilldelade medel

1564285

1564285

1564285

1564285

Sparande?

-20215

0

0

0

3.9 Hantering av sparande från föregående år

Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i lagen och övriga åtaganden enligt
överenskommelsen. Att spara en del av ersättningen till kommande år i syfte att genomföra åtgärder
inom ramen för denna överenskommelse är möjligt, så länge det finns en plan för hur de medel som
sparas ska användas. Om kommunen inte har använt hela ersättningen ska de vid länsstyrelsens
uppföljning motivera varför denna inte har utnyttjats till fullo samt redogöra för hur kommunen
planerar att använda oförbrukade medel kommande år. Om det finns ett sparande från föregående
år som överstiger 10 procent av den totala ersättningen ska det finnas en plan för den kommande
medelsanvändningen
2
3

Kommunalt avsatta medel
Statligt tilldelade medel, s.k. 2:4

10

3.10 Riktlinjer för egenkontroll och redovisning av hur den statliga ersättningen
använts

Den statliga ersättningen ska användas för att säkerställa handlingskraft vid och inför extraordinära
händelser. Handlingskraften utgörs av planering, praktiska förberedelser, genomförande och
utvärdering. På detta vis uppnår vi ett önskat läge.
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Bakgrund, syfte och sammanfattning
Bakgrund
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap ska kommuner genomföra risk- och sårbarhetsanalyser.
Det huvudsakliga syftet är att ta fram underlag för att skapa en trygg och säker
miljö för alla som vistas i kommunen. Beslutsfattare och verksamhetsansvariga
bör ha god kännedom om kommunens risker och sårbarheter för att kunna
verka för att reducera antalet inträffade olyckor och andra allvarliga händelser.
En inventering och analys av kommunens risker och sårbarheter fungerar även
som underlag för att utveckla förmågan att hantera olyckor och kriser då kännedom om vad som kan inträffa ökar möjligheten att bygga upp en god
krishanteringsförmåga. Det är även viktigt att invånarna får en uppfattning om
kommunens risker och sårbarheter då de enligt lagen om skydd mot olyckor
har ett utökat ansvar att förebygga och hantera olyckor som inträffar. Genom
tydlig information om risker och sårbarheter ökar riskmedvetenheten och därmed förmågan att hantera en krissituation.
De hot och risker som vårt samhälle utsätts för ändras ständigt. Det historiskt
traditionella krigshotet med risk för invasion har mer eller mindre försvunnit
och istället står nu nya hot i fokus. En del av dessa är nya i den meningen att
händelser som inträffar idag får allvarligare konsekvenser än tidigare, vilket
beror på samhällets uppbyggnad. Dagens infrastruktur, exempelvis el och tele,
ger stora vinster för samhället i stort och fungerar normalt säkert. Problemet är
beroendet av denna infrastruktur. Om driften inte fungerar medför det stora
konsekvenser för samhället. Ett annat problem är att allt mer farligt gods
transporteras på våra vägar. Anledningen till detta är att vårt teknologiska samhälle är beroende av dessa ämnen. En olycka med farligt gods inblandat kan få
stora konsekvenser för människor och miljö.
Den ökande teknologin, befolknings- och värdekoncentrationen kan medföra
att förhållandevis små olyckor ger upphov till stora och dyrbara konsekvenser
som även kräver människoliv. Konsekvenserna kan begränsas genom en större
riskmedvetenhet vid planering och beslutsfattande. Ett sätt för kommunen att
öka riskmedvetenheten är att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Genom
dessa ges möjligheten att i förväg lokalisera risker inom kommunens geografiska område samt göra en bedömning av kommunens sårbarhet.
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Syfte
Syftet med denna risk- och sårbarhetsanalys är att kartlägga Kalmar kommuns
pågående säkerhetsarbete samt identifiera kommunens risker och sårbarheter.
Analysen skall utgöra ett underlag för kommunens plan för hantering av extraordinära händelser enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och de kommunala handlingsprogrammen enligt lagen om skydd mot olyckor. Analysens viktigaste syften är att:
•
•
•
•
•
•

Öka medvetande och kunskap hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
Ge underlag för information till kommuninvånare och anställda.
Ge underlag för planering av åtgärder som minskar risker och sårbarhet.
Stödja den fysiska planeringen.
Utveckla förmågan att hantera inträffade kriser.
Uppfylla gällande lagstiftning.

En del risker berör samhällsviktig verksamhet och andra inte. Vad som definieras som samhällsviktig verksamhet 1 följer MSB:s riktlinjer. Man skulle kunna
säga att om Kalmar slott skulle brinna ner utan personskador så skulle det vara
tråkigt men inte på något sätt samhällsviktigt. Men eftersom slottet i sig utgör
en viktig beståndsdel av Kalmars värde är det ändå grund för en riskbedömning.
Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen kan flertalet konkreta åtgärdsförslag identifieras. Åtgärdsförslagen återfinns inte i detta dokument utan tas fram separat
av den verksamhet det berör. Det kan vara exempelvis ett kommunalt handlingsprogram eller en plan för nödvattenförsörjning.
Avgränsningar
Avgränsningen i analysarbetet innebär att i första hand inventera risker och
sårbarheter som kan leda till räddningsinsats och/eller till en extraordinär händelse.
Klimatanpassning och hållbarhetsfrågor behandlas i Kalmar kommuns översiktsplan
Specifika risker för en verksamhet ska finnas i respektive förvaltnings, bolags
eller förbunds verksamhetsdokument. Detta dokument tar bara upp kommungemensamma risker. Metoder och principer är dock desamma för förvaltningarna och bolagen.

1

• Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris
inträffar i samhället.
• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.
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Vald metod
Arbetet med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar kommuns
geografiska område och för Kalmar kommun som organisation är ett systematiskt arbete som sker i etapper. Förhoppningen med att arbeta systematiskt är
att öka riskmedvetenheten i kommunens verksamheter samt att säkerhetsfrågor
får ett större fokus.
Sammanfattning
Sedan 2007 har Brandkåren i Kalmar Kommun lett och genomfört arbetet
med att skapa en risk- och sårbarhetsanalys. Underlaget till denna har tagits
fram i samråd med förvaltningar, bolag, myndigheter, organisationer och näringsliv. Risk- och sårbarhetsanalys är en del i Kalmar Kommuns förebyggande
säkerhetsarbete och syftar till att kartlägga pågående säkerhetsarbete samt att
identifiera kommunens risker och sårbarheter. Den ska dessutom utgöra underlag för kommunens plan för hantering av extra ordinära händelser enligt
”lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” och för de kommunala
handlingsprogrammen enligt ”lagen(2003:778) om skydd mot olyckor”.
I detta dokument redogörs för identifierade risker och skyddsvärda objekt i
kommunen. I bilaga 2 finns 40 identifierade risker som på intet sätt är någon
komplett förteckning över samtliga risker som finns i Kalmar kommun. Däremot bidrar kunskapen om vad som kan inträffa i kommunen till att höja riskmedvetenheten. Det är även viktigt att invånarna får en uppfattning om kommunens risker och sårbarheter. Detta då de enligt lagen om skydd mot olyckor
har ett utökat ansvar att förebygga och hantera olyckor som inträffar. Genom
uttrycklig information om risker och sårbarheter ökar riskmedvetenheten och
därmed förmågan att klara av en krissituation.
I analysen presenteras även en översikt över de faktiska förhållandena i Kalmar
kommun ur bland annat geografisk, demografiskt och social synvinkel. Utifrån
denna beskrivning presenteras en helhetsbild över kommunen och de nuvarande förhållandena här. Därefter följer en beskrivning av det förebyggande
säkerhetsarbetet som bedrivs i kommunen inom en lång rad områden. Till en
del av de kategorier som presenteras här återfinns i det nästkommande kapitlet
statistik över de områden som det varit möjligt att få fram statistik över.
Analysen avslutas med övergripande slutsatser och en redogörelse för det fortsatta säkerhetsarbetet i Kalmar kommun. Här ges även konkreta förslag på de
områden som bör prioriteras i kommunens fortsatta säkerhetsarbete. I slutsatserna betonas vikten och behovet av tydliga riktlinjer, utbildningar och övningar. Säkerhetsfrågorna måste integreras mer i den kommunala verksamheten
samtidigt som ett heltäckande rapporteringssystem för tillbud tas fram. Säkerhetsaspekterna måste vidare göras till en naturlig del i den fysiska planeringen,
förvaltningarna/bolagen måste släppa stuprörstänket och kommunikationen
till medborgarna när det gäller säkerhet måste bli bättre. Det är även viktigt att
större fokus läggs vid utvecklandet av samverkan med andra aktörer i sam-
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hället. Detta för att öka förmågan att hantera en krissituation på ett bra och
effektivt sätt.
I det fortsatta säkerhetsarbetet är det bland annat viktigt att riktlinjer för välkända scenarier tas fram på kommunlednings-, förvaltnings- och bolagsnivå
samt att krisorganisationer på olika nivåer fortsätter att övas kontinuerligt.
Uppdatering
Kalmar kommuns risk- och sårbarhetsanalys ska utgöra underlag för arbetet
med kommunens handlingsprogram för olycksförebyggandeverksamhet och
räddningstjänst samt plan för hantering av extraordinära händelser. Enligt föreskrifterna, MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners riskoch sårbarhetsanalyser, ska analysen uppdateras under mandatperiodens första
år och rapporteras till Länsstyrelsen i september under följande tre år.

Definitioner och lagstiftning
Definitioner
Extraordinär händelse
En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen eller
landstinget. 2
Farliga ämnen
Farliga ämnen är ämnen som kan orsaka skador på människor, miljö eller
egendom vid en olycka. Under transporter delas farliga ämnen in i nio olika
klasser. 3
Klass

1
2
3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
6.2
7
8
9

2

Ämnesgrupp
Explosiva ämnen och föremål
Gaser
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga fasta ämnen
Självantändande ämnen
Ämnen som utvecklar farlig gas vid
kontakt med vatten
Oxiderande ämnen
Organiska peroxider
Giftiga ämnen
Smittförande ämnen
Radioaktiva ämnen
Frätande ämnen
Övriga farliga ämnen

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
3
Räddningsverket, www.srv.se 2007-01-01. Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten finns inte längre utan dessa myndigheter slog ihop till ett och heter numera Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.
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Konsekvens
Resultatet av en olycka. Beskriver skador på människor, miljö, egendom och
verksamhet uttryckt i kvalitativa eller kvantitativa termer. Nedanstående bedömningsmall har använts i arbetet med den här risk- och sårbarhetsanalysen. 4

Ekonomi

Hälsa
Miljö

1
<0,1 milj kr

2
0,1-1 milj kr

3
1-5 milj kr

4
5
5-20 milj kr >20 milj kr

Övergående
lindriga obehag

Enstaka skadade, varaktiga obehag

Ingen sanering, liten
utbredning.

Enkel sanering, liten
utbredning.

Enstaka svårt Enstaka
skadade, svåra döda och
obehag
flera svårt
skadade
Enkel saneSvår sanering, stor ut- ring, liten
bredning.
utbredning

Flera döda
och tiotals
svårt skadade
Svår sanering, stor
utbredning

Kris
Med kris avses en händelse som drabbar många människor och stora delar av
vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjning eller vår hälsa och frihet. 5
Olycka
En plötsligt inträffad händelse som har medfört eller kan befaras medföra
skada. Dit räknas händelser som beror på företeelser i naturen eller på människors handlande eller underlåtenhet att handla, t.ex. bränder, explosioner,
skred, ras, översvämningar, oväder och utflöden av skadliga ämnen.
Risk
Med risk avses sannolikheten för att en händelse skall inträffa samt de konsekvenser som följer av händelsen. Sannolikhet är ett mått på hur ofta eller hur
troligt det är att en viss händelse inträffar. Risk blir produkten av både sannolikheten och konsekvensen.

4

Davidsson, Göran m.fl. (2003), Handbok för riskanalys.
Krisberedskapsmyndigheten, www.krisberedskapsmyndigheten.se 2007-05-17.
Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten finns inte längre utan dessa myndigheter
slog ihop till ett och heter numera Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.
5
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Risk = Sannolikhet * Konsekvens
En stor risk kan vara en händelse som inte inträffar särskilt ofta men har en
stor konsekvens, t.ex. fartygsolycka. En stor risk kan även vara en händelse
som inte ger några katastrofala konsekvenser men som inträffar relativt ofta,
t ex trafikolycka eller brand i byggnad.
Riskobjekt
Ett riskobjekt är ett fysiskt objekt som påverkar omgivningen negativt vid en
olycka. Ett exempel på ett riskobjekt är en industri med farliga kemikalier eller
en väg där det transporteras mycket farliga ämnen.
Risk- och sårbarhetsanalys
Risk- och sårbarhetsanalys är en process där risker, hot och sårbarheter identifieras och analyseras utifrån dess sannolikhet och konsekvens.
Räddningsinsats
En räddningsinsats är en insats som kommunen eller staten enligt lag är skyldig
att genomföra vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra
och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. Skyldigheterna föreligger endast om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.
Samhällsviktig verksamhet
Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av
följande villkor:
• Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan
leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad
kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som
möjligt.
Sannolikhet
Ett mått på möjligheten att en viss händelse ska inträffa. Nedanstående mall
för sannolikhet har använts i arbetet med den här risk- och sårbarhetsanalysen. 6
Sannolikhet

1
2
< 1 gång
1 gång per
per 1000 år 100-1000 år

3
1 gång per
10-100 år

4
1 gång per
1-10 år

Skyddsvärt objekt
Ett skyddsvärt objekt är ett objekt som påverkas negativt av en olycka genom
sin närhet till ett riskobjekt. Ett exempel på skyddsvärt objekt är ett äldreboende i närheten av en farlig industri.
Sårbarhet
Uttrycker oförmåga hos ett objekt, system, individ m.m. att stå emot och hantera en specifik påfrestning som kan härledas till inre eller yttre faktorer. 7
6
7

Davidsson, Göran mfl (2003), Handbok för riskanalys.
Hallin, Per-Olof mfl (2004), Kommunal sårbarhetsanalys

5
> 1 gång per år
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Styrande lagar
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Denna lag reglerar kommuners och landstings organisation och befogenheter
vid extraordinära händelser i fredstid. I kommuner och landsting ska det finnas
en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser, dvs. en krisledningsnämnd. Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.
Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i
fred. Därigenom uppnås också en grundläggande förmåga för civilt försvar.
Kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid
som kan inträffa i kommuner respektive landstinget och hur dessa händelser
kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån denna ska kommuner
och landsting varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära
händelser ska hanteras.
I lagen redogörs även för kommunens geografiska områdesansvar samt för den
fredstida krishanteringen. Här avses ett samordnings- och samverkansansvar
genom vilket kommunen ska verka för samordning av den krishantering som
olika lokala aktörer i samhället står för. Detta innebär att vid extraordinära
händelser ska kommunen verka för att samordna olika lokala aktörers krishanteringsåtgärder samt informationen till allmänheten. Områdesansvaret innefattar härigenom åtgärder såväl före, under och efter en krissituation. Däremot
övertar kommunen inte ansvaret från andra aktörer utan syftet är att säkerställa
att krishanteringen på lokal nivå sker samordnat och effektivt.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Lagen om skydd mot olyckor innebär bland annat att kommunen varje mandatperiod ska fastställa ett handlingsprogram för den olycksförebyggande verksamheten samt ett för den operativa räddningstjänsten. Det olycksförebyggande handlingsprogrammet ska innehålla följande:
•
•
•
•

Kommunens mål för verksamheten formulerat i lokala verksamhetsmål.
Kommunens risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser.
Hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad, hur den planeras samt hur den ska bedrivas.
Vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att genomföra räddningsinsatser samt vilka resurser kommunen har och avser att
skaffa sig.

Handlingsprogrammet är kommunens styrdokument för arbetet med skydd
mot olyckor. Arbetet förutsätter en bred samverkan inom kommunen som
organisation men också med lokala organisationer, näringslivet samt statliga
myndigheter. Syftet är att samordna olycksförebyggande, skadebegränsande
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och skadehjälpande verksamhet samt att åstadkomma en samsyn i frågan om
säkerhet och trygghet i kommunen. 8
Lagen anger ett tydligare ansvar för anläggningar med verksamhet som innebär
fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön.
Exempelvis är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med
personal och egendom, samt att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller
begränsa sådana skador. Länsstyrelsen ska, efter samråd med kommunen, besluta vilka anläggningar som omfattas av ägarens eller verksamhetsutövarens
skyldigheter enligt 2 kap. 4 §. 9 Dessa anläggningar benämns därför som 2:4
anläggningar.
Sevesolagstiftningen
Sevesolagen, som i stor utsträckning bygger på lag (1999:381) om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, införlivar
Seveso II-direktivet i den svenska lagstiftningen. Lagen har fått sitt namn efter
den italienska staden Seveso i vilken det 1976 inträffade en allvarlig kemikalieolycka.
Lagen ålägger såväl företag som bedriver farlig verksamhet som kommunen att
vidta åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka. Företagen åläggs bland annat att ha ett handlingsprogram för att förebygga och begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka. Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet för lagens efterlevnad. 10
För att klassas som Seveso måste en verksamhet hantera en viss mängd av ett
farligt ämne. För varje ämne finns det en undre gräns vid vilken reglerna börjar
gälla. Utifrån detta kan verksamheten klassas som låg eller som hög beroende
på hur mycket av ett visst ämne som förvaras. Klassning kan även bli aktuell
om den sammanlagda mängden av flera lagrade ämnen tillsammans överstiger
den undre gränsen. 11
Det finns dock en del undantag från Sevesolagstiftningen: 12
• Försvarsmaktens verksamhet
• Joniserad strålning, t.ex. kärnkraftsverk
• Transporter, på väg, järnväg, fartyg el flygplan, och tillfällig lagring av
farliga ämnen

8

Riskhantering i översiktplaner: En vägledning för kommuner och länsstyrelser 2004
Förordning 2003:778
10
Räddningsverket, www.srv.se 2007-08-20. Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten finns inte längre utan dessa myndigheter slog ihop till ett och heter numera Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.
11
Regler om allvarliga kemolyckor – räddningsverket
12
Lag(1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
9
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Lag (2006:263) om transport av farligt gods
I denna lagstiftning regleras hur farligt gods ska transporteras, vilka förpackningskrav, krav på fordonskonstruktion, förarutbildning, skyltning av fordon
och samlastning av olika ämnen som avsändare och transportörer av farligt
gods måste följa. Vid transport skall de åtgärder vidtas och den försiktighet
iakttas som fodras för att hindra eller motverka att det farliga godset orsakar
skador på människor, djur, egendom och i miljön. Transportmedel och andra
transportanordningar ska vara av sådan beskaffenhet att de står emot påkänningar vid transport.
Lagen fokuserar främst på nya regler om transportskydd, inte på skydd mot
olyckor vid godstransporter utan förmågan att skydda transporterna mot
brottsliga angrepp. Med transportskydd avses skyddsåtgärder som bör vidtas
för att förebygga, hindra och begränsa obehörigt förfarande med farligt gods.
De nya reglerna ställer krav på att områden som används som tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods under transport ska vara säkra, upplysta och
om möjligt inte tillgängliga för allmänheten. Lagen ska likaså kunna tillämpas
på försvarsmaktens och försvarets materielverks transporter av farligt gods.
Plan och bygglagen (1987:10)
Plan- och bygglagen ger möjlighet för kommuner att vid ny bebyggelse planera
för att minska riskerna och för att vidta åtgärder för att öka skyddet i närheten
av befintliga riskobjekt. Det handlar om att lokalisera bebyggelse till mark utanför riskområden, att skapa avstånd till verksamheter som kan vara riskfyllda
eller att utforma byggnader med hänsyn till risker. 13

Förebyggande arbete
Kalmar kommuns säkerhetsarbete
Kalmar kommun har en övergripande och samordnande säkerhetsenhet på
Brandkåren. Enheten svarar för att kommunen har tillräcklig beredskap för att
hantera kriser, säkerhetsskyddslagen samt delar av kommunens uppgifter enligt
lagen om skydd mot olyckor. Till exempel arbetar säkerhetsenheten med att
utbilda och öva kommunens krisorganisation, ta fram risk- och sårbarhetsanalyser och krisplaner. Arbetet sker systematiskt i nära samarbete med kommunens förvaltningar/ bolag och förbund.
Enheten ingår även i flera länsövergripande nätverk. Länsstyrelsen ansvarar för
”Området” och där deltar bl.a. polis, landsting, försvaret, näringslivet samt
länets övriga kommuner. Området utvecklar en förebyggande samverkan tillsammans med centrala myndigheter, frivilliga organisationer och övriga lokala
aktörer. Exsam består av länets säkerhetssamordnare och där utvecklas tvärsektoriell samverkan i länet.
Räddningstjänst
Kalmar Brandkår har tre stora huvuduppgifter, vilka är följande:
13

Banverket, Säkra järnvägstransporter av farligt gods
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•
•
•

Förebyggande uppgifter, förhindra branden och olyckans uppkomst.
Utbildning i brandsäkerhet för kommunen, företag och skolor.
Operativt arbete vilket innebär att rycka ut till nödställd.

Karta 3: Kalmar kommuns huvudbrandstation samt deltidsbrandstationer
Kalmar kommuns räddningstjänst har sin huvudbrandstation i centralorten
(Kvarnholmen) med heltidspersonal. Utöver detta finns deltidsstyrkor i
Voxtorp, Rockneby och Påryd/Tvärskog. Utarmning av styrkorna går via SOS
i Växjö.
Systematiskt brandskyddsarbete
Enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarar fastighetsägare för det systematiska brandskyddsarbetet, SBA. Detta innebär att fastighetsägare behöver inventera och lägga upp fasta rutiner, genomföra kontroller samt regelbundet
rapportera till tillsynsmyndigheten. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att
anläggningens/byggnadens ägare och nyttjanderättshavare aktivt arbetar med
brandskyddet. Syftet är att ägare/nyttjanderättshavare ska kunna hantera
brandskyddet samt arbeta för att förebygga bränder. Tanken är att systematiskt
brandskyddsarbete ska vara ett kontinuerligt arbete som följer byggnaden,
verksamheten och dess förändring. 14
Ett systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, beroende på en verksamhets eller en byggnads risker. Hemma kan
det räcka med att ha någon form av släckutrustning samt en brandvarnare. En
förskola behöver en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete medan en
komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskydd.
Enligt allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) bör
det inom varje verksamhet finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar
för brandskyddet och dokumentationen. Ägaren till byggnaden och den som
bedriver verksamheten bör reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i
brandskyddet och reglera detta i någon form av avtal.
Det är viktigt att det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras. Dokumentationen skall vara så omfattande att den säkerställer underhåll samt att
skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas. Dokumentationens omfattning beror på typ av anläggning/byggnad. 15
14

Räddningstjänsten, www.kalmar.se/brand 2007-06-14
Räddningsverket, www.srv.se 2007-06-27 Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten finns inte längre utan dessa myndigheter slog ihop till ett och heter numera Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.
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Systematiskt brandskyddsarbete har medfört nya åtaganden för Kalmar kommun, vilket lett till att man har utbildat lämplig personal till att kunna vara
brandskyddsansvariga. De personer som är brandskyddsansvariga har även
genomgått lämplig utbildning för ändamålet.
Brottsförebyggande arbete och Folkhälsofrågor
Kalmar kommun har ett aktivt brottsförebyggande råd, BRÅ. Arbetet bedrivs
tillsammans med gymnasieförbundet och polisen. Representanter från olika
delar av kommunens verksamheter deltar i arbetet
Det innebär att man:
•
•
•
•

Arbetar utifrån de problem och förutsättningar som finns inom respektive område
Tar fram konkreta handlingsplaner med utgångspunkt från de visioner,
mål och lokala förutsättningar som finns
Redovisar verksamheten för kommunstyrelsen en gång om året
Tillvaratar de kunskaper som finns inom kommunens förvaltningar,
övriga myndigheter och föreningslivet

Uppdraget innebär att med hjälp av ett detaljerat kunskapsunderlag ska stödja
och förbättra pågående arbete, initiera nytt, ta tillvara människors engagemang,
erfarenheter och idéer – helt enkelt samarbete i ett brett perspektiv som leder
till åtgärder såväl på kort som på lång sikt.
Inriktningsmål
• Skapa större öppenhet och medvetenhet kring brottsförebyggande och
trygghetsfrågor genom ett omfattande nätverksarbete
• Minska otryggheten
• Minska skadegörelse och stölder
• Motverka gängbildning
• Minska fysiskt våld och misshandel
BRÅ:s uppgifter
• Fungera som kontaktpunkt för olika lokala myndigheter, enskilda, organisationer och företag som vill delta i ett brottsförebyggande arbete
• Verka opinionsbildande och sprida kunskap om frågor som rör brottsförebyggande och trygghet, samt de insatser som vidtas i detta syfte
• Ta initiativ till att bilda nätverk och arbetsgrupper utifrån enskilda frågor som behöver belysas och samordnas
• Vara ett forum dig invånare kan vända sig med idéer om förbättringar
för ett tryggare område och att stimulera invånarnas delaktighet och
engagemang för dessa frågor
• Lyfta fram och prioritera frågor inom det brottsförebyggande arbetet
och sprida kunskap genom att ordna utbildningar och seminarium
• Stödja och initiera att olika studier görs, ex trygghetsmätningar
• Utbilda ett lokalt nätverk för att skapa en gemensam bas för olika åtgärder och formulera mål för arbetet
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•

Följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas

Som stöd för rådets arbete finns förvaltningscheferna i de kommunala verksamheterna samt polisområdeschefen.
POSOM - Psykiskt Och Socialt Omhändertagande
I Kalmar kommun finns en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM med representanter för kommunen, polisen, sjukvården och
kyrkan. Målet med verksamheten är att ta hand om och stödja drabbade människor vid större olyckor och katastrofer för att på sikt förebygga psykisk
ohälsa. Kalmar kommuns posomgrupp består av förvaltningscheferna för Socialförvaltningen, Omsorgsförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen,
Södermöre kommundelsförvaltning och Brandkåren.
Löpande utbildas kommunanställda dels för ledning av POSOM och dels för
samtalsstöd och debriefing.
POSOM används vid en akut händelse inom Kalmar kommun, eller där kalmarbor är inblandade, och psykosocial hjälp behövs. Normal organisation bedöms i det fallet vara otillräcklig. Posomgruppen larmas via SOS Alarm eller
Brandkårens Räddningschef i Beredskap (RCB)
POSOM gruppen ingår som en stödfunktion till kommunens centrala krisledning, och gruppen har varit engagerad i ett antal händelser under senaste åren
bl. a. tsunamin, stormen Gudrun och kriget i Libanon sommaren 2006 där ett
större antal kommuninvånare blev fast i krigshändelserna. POSOM gruppen
utvärderar och dokumenterar alla händelser som gruppen varit delaktiga i.
Oljeberedskap
Konsekvenserna av ett oljeutsläpp till sjöss kan bli många och allvarliga. Kalmar kommun är välsignad med en unik kust med hög ekologisk mångfald. De
skyddsvärda områdena blir därför omfattande. Ett oljepåslag kan ge stora störningar på vårt ekologiska system, såsom betydligt kan försämra reproduktionsområden för såväl marina och landlevande djur. Följderna av ett utsläpp påverkar i stor utsträckning även näringslivet i kommunen. De socioekonomiska
konsekvenserna kan innebära stora minskningar för turism på grund av förorenade stränder och fritidsanläggningar. Drabbas båthamnar av oljepåslag kan
det innebära flera veckors karantän, eftersom drabbade båtar inte kan lämna
hamnen och inkommande båtar inte kan lägga till.
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen svara för räddningstjänsten
inom sitt område. Olja som hotar nå stränderna betraktas normalt som skäl för
räddningstjänstinsats. Förutom kommunen har kustbevakningen och sjöfartsverket ansvar för det direkta ingripandet respektive förebyggande åtgärder. Om
oljan redan nått stranden och skadan inte kan förvärras ligger fokus på sanering
av kustremsan. Oljesanering av stränder är inte reglerade i någon författning,
men praxis är att kommunen ansvarar för sitt geografiska område. Erfarenheter
från oljeutsläpp visar att de kommunala beredskapsplanerna bör och kan förbättras främst när det gäller riskinventering, samverkan och användandet av
miljöinformation. Brist på planerade och förberedda mellanlagrings- och slutförvaringsplatser för den insamlade oljan är ofta en avgörande svårighet vid
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bekämpning och sanering vid stora oljeutsläpp. Kommunerna ska ta hand om
olja som samlats in i strandzonen och till sjöss. 16
Så som det ser ut idag är Östersjön ett av världens mest trafikerade hav. På
många ställen, framförallt vid finska viken, håller hamnar på att byggas ut för
att kunna ta emot fler och större fartyg. Oljemängderna som kommer fraktas
utanför Kalmars kust kommer alltså att öka ytterliggare de närmaste åren. Det
går inte att förutsäga när en oljeolycka kommer att inträffa. Däremot kan man
nästan garantera att det kommer ske förr eller senare. För att höja beredskapen
för en oljeolycka i Kalmar kommun har, på uppdrag av fullmäktige, en oljeskyddsplan tagits fram.
Oljeskyddsplanens syfte är dels att klargöra ansvarsområden och arbetsfördelning mellan de olika förvaltningarna samt dels fungera som en översiktlig
handbok, som redogör för de frågeställningar som kan uppstå vid en oljeolycka. Målet med oljeskyddsplanen är att effektivt kunna bekämpa ett oljepåslag
och därigenom i största möjliga mån minimera de ekologiska och socioekonomiska kostnaderna.
För att säkerställa oljeskyddsplanens validitet bör denna revideras minst en
gång per mandatperiod (genomfört våren 2015). Det som i första hand skall
hållas uppdaterat är resurslistan, kontaktpersoner, organisationen samt oljesidan. För att klara av ett stort oljepåslag räcker det tyvärr inte att ha en bra plan.
Det krävs utbildning och övning för att insatsen ska kunna ske på ett effektivt
och tillfredställande sätt. Brandkåren bör minst en gång om året öva med det
oljeskyddsmateriel som finns tillgängligt i kommunen. Dessutom bör en större
övning med samtliga inblandade utföras en gång per mandatperiod. Vid ett
större oljepåslag är sannolikheten stor att flera kommuner drabbas, ett förebyggande samarbete kommunerna emellan bör därför ses som fördelaktigt.
Säkerhet i och vid vatten
Kalmar Familjebad bedriver i första hand simundervisning för skolelever som
inte är simkunniga där målgruppen fördelas mellan kommunens grundskolor
och särskolor. Simundervisningen sker till största del i årskurs 2 med möjlighet
till uppföljning och extrasim fram tills eleverna anses klara grundläggande krav
för simkunnighet. Enligt kursplanen för idrott och hälsa är målet att elever
under femte skolåret ska kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten.
Minimikravet är att eleven under tredje skolåret ska kunna simma minst 25
meter på djupt vatten. Kalmar Familjebad och Kalmar Simsällskap är två aktörer som även bedriver simundervisning utanför skoltid vilket innebär att barn
och ungdomar får möjlighet att förstärka sina simkunskaper ytterligare. Simundervisningen sker på individens fritid eller som medlem i Kalmar Simsällskaps
förening.
Kalmar kommuns skolor har tillsammans med Kalmar Familjebad arbetat fram
riktlinjer för ansvars- och arbetsuppgifter för lärare och respektive simlärare.
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Oljeskadeskyddet - utmed de svenska kusterna och i de stora sjöarna inför 2010, Räddningsverket Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten finns inte längre utan dessa
myndigheter slog ihop till ett och heter numera Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.
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Syftet med riktlinjerna som fokuseras på tillsynsskyldighet och åligganden,
handlar om att öka säkerheten för elevens vistelse i simhallen.
Försäkringsarbetet
Kommunens försäkringsskydd omfattar områdena:
-Skydd för egendom
-Olycksfall
-Trafikskador
-Tjänsteresskador
-Övrigt
Försäkringsskyddet hanteras av Serviceförvaltningen
Skydd för egendom
Kalmar kommun äger egendom för stora värden där främst fastighetsbeståndet
representerar betydande värde. För att skydda kommunen mot stora förluster i
händelse av t.ex. brand så tecknas försäkring hos försäkringsbolag. De försäkringar som tecknas skyddar bara mot de verkligt stora direkta skadorna på
egendomen eller kostnaderna att upprätthålla verksamheten efter skada.
Kommunen bär de flesta skadorna själv inom budget.
Som komplement till den externa försäkringen har ett internt försäkringssystem införts som innebär att skador som drabbar den enskilda verksamheten
kan ersättas från kommunens försäkringsfond. Självrisken för den drabbade
enheten är låg. För närvarande 0,5 basbelopp. I det interna systemet ingår förutom kommunens olika verksamheter även Kalmar slott AB, Destination Kalmar AB samt stiftelserna Wohlinska, Dahmska och Krusenstiernska gården.
Olycksfall
Kalmar kommun tecknar olycksfallsförsäkring för alla i kommunen mantalsskrivna barn upp till och med 19 år. Försäkring tecknas även för vissa andra
grupper.
Försäkringen är inriktad på att i första hand ge ett skydd för de svåra personskador som kan inträffa och som innebär bestående men. Vid mindre skador
ersätts läkekostnader och resekostnader m.m.
Trafikskador
Kommunen äger eller leasar ett stort antal motorfordon. Skador som kan uppkomma till följd av trafik regleras genom trafikskadelagen och är försäkrade
genom trafikförsäkring. Utöver den lagstadgade trafikförsäkringen har kommunen tecknat helförsäkring för de flesta fordonen.
Alla personskador som kan uppstå vid trafikolycka skall ersättas av den egna
bilens försäkring det gäller såväl förare som passagerare och oavsett vem som
vållat skadan. Skadorna regleras av kommunens försäkringsbolag.
Skador på fordon skall ersättas av den som vållat skadan, vilket innebär att en
utredning skall göras om omständigheterna vid skadan. Skadorna regleras av de
inblandade fordonens försäkringsbolag.
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Om en anställd använder egen bil i tjänsten och har ersättning för detta gäller
att om skada inträffar så skall den anställdes trafikförsäkring reglera eventuella
personskador. Skador på den egna bilen skall regleras av egen vagnskadeförsäkring, om inte annan vållande part kan ersätta skadan.
Tjänstereseskador
Kommunen tecknar försäkring för anställda när denne reser i tjänsten. Försäkringsskyddet omfattar dels ersättning för förlorad eller skadad egendom, dels
personskadeskydd vid olycksfall. Ingen självrisk.
Övrigt
Kommunen tecknar försäkring för ett flertal skadehändelser såsom förmögenhetsbrott av anställd, vissa miljöskador, entreprenadskador, hemförsäkring för
vårdtagare, speciellt ansvar för praktikanter m.m.
Trafiksäkerhet
Trafikråd
Under förra mandatperioden startades ett trafikråd. Syftet med rådet är att
skapa en säkrare stad för alla som vistas i trafikerad miljö. Ett stort fokus har
lagts på oskyddade trafikanter. Arbetet bedrivs i nära samarbete med NTF och
leds av Samhällsbyggnadskontoret.
Säkra skolvägar
Kartläggning av skolvägarna och otrygga platserna har utförts med elevernas
synpunkter och upplevelser i fokus. Eleverna har ritat in de vägar de använder
mellan skola och hem och angett om de kommit med cykel, bil eller som gående. De har angivit och beskrivit de platser längs med skolvägarna som de
upplever som otrygga. Trafikdagar/veckor har genomförts vid vilka trygghetsvandringar har genomfört där barnen "ute på gatan" har fått peka ut problempunkter samt berätta varför de känner sig otrygga. Ur detta har åtgärdsförslag
tagits fram.
30-Policy
Samhällsbyggnadskontoret utreder årligen ett antal ärenden där det finns behov
av nedsatt hastighet på antingen en sträcka eller ett helt område. För att uppnå
en högre trafiksäkerhet är det viktigt att utformningen är noggrann, genomtänkt och likvärdig. Gaturummet skall, genom sin utformning, ”hjälpa” föraren
med att förstå att det är låg hastighet som gäller. Under förra mandatperioden
har flera områden fått förändrad hastighet och man kan säga att hastigheten
generellt har sänkts i bostadsområden.
Cykelstrategi
Kalmar har som mål att bli en bra cykelstad och öka cyklandet. Detta genom
att erbjuda alla Kalmarbor och våra besökare en bekväm och säker cykelstad;
med sammanhängande cykelnät, väl underhållna cykelvägar och hög trafiksäkerhet under dygnets alla timmar.
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Platser där det finns ett tydligt behov för cyklister att korsa vägen skall utformas med hög trafiksäkerhet, vilket bland annat betyder att hastigheten på motorfordonen skall vara låg och sikten skall vara bra. Utformningen av dessa
korsningar skall ha en gemensam standard när det gäller bredder på refuger,
målning, skyltning m.m. Tryggheten är viktig för cyklister. Tryggheten kan ökas
genom att bland annat se över belysningen längs cykelvägarna, se till att cykelstråken blir sammanhängande och att cykelvägarna är tillräckligt breda.
Fallolyckor
Andelen äldre kommer att öka kraftigt de närmaste decennierna. Detta samtidigt som det största hälsoproblemet bland äldre i dag är personskador. Speciellt
utmärkande är andelen fallolyckor, vilket tydliggörs i nedanstående diagram: 17
Diagrammet som bygger på en prognos gjord av Statistiska Centralbyrån visar
att andelen fallolyckor kommer att öka markant i framtiden.
•
•
•
•
•
•
•

Mer än åtta av tio fallolyckor drabbar personer över 65 år.
Nio personer av tio som avlider efter fallolyckor är 65 år eller äldre.
Varje år söker cirka 84 000 äldre personer vård efter att ha fallit.
Över 40 000 vårdas dagligen på sjukhus efter att de råkat ut för en fallolycka.
I Sverige faller en äldre person varje minut.
Fallskador bland äldre kostar samhället nästan fem miljarder per år.
Antalet riskfaktorer som vetenskapligt registrerats uppgår till ca 400.

Figur 6: Utvecklingen av antalet fallolyckor i riket 1987-2001 & prognos över
antalet fallolyckor 2001-2050 18
Utifrån enkätundersökningen ”Trygghet och säkerhet i vardagsmiljön” presenteras statistik över skydd mot fallolyckor i kommunen:
• 11 % har varit utsatt för fallolycka
• 6 % tycker att risken för dem personligen är stor att drabbas av en
fallolycka
• 37 % använder halkskydd under lösa mattor

17

Säkerhet i vardagen: Tips och råd på äldre dar (RSV) 2005, samt Äldres skador i Sverige
1987-2001
18
Äldres skador i Sverige
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•
•

17 % tycker att det är mycket viktigt att ha halkskydd under lösa
mattor
53 % tycker att de har tillräckligt skydd mot fallolyckor i bostaden

Undersökningen riktar sig till människor mellan 18-79 år. Detta innebär att det
inte går att dra några generella slutsatser om fallolyckor bland personer över
65. För att uttala sig om denna grupp krävs det en undersökning som enbart
riktar sig till dessa personer.
Arbetet med att minska antalet fallolyckor återfinns i det kommunala handlingsprogrammet.
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1. Beskrivning av Kalmar kommun
1.1 Allmänt
Kalmar kommun har en yta på 956 km2 och befolkningstätheten uppgår till 64
invånare/km2. I maj 2015 hade Kalmar kommun knappt 65000 innevånare.
I Kalmar tätort bor cirka 58 % av kommunens invånare och 9,5 % bor i glesbygd utanför tätorterna. Övriga är fördelade på 14 mindre tätorter.

Karta 1: Kommunen i översikt. I den markerade rutan ligger Kalmars tätort
För att skapa en grundläggande helhetsbild av Kalmar kommun presenteras
här några korta fakta om kommunen som är relevanta ur risk- och säkerhetssynpunkt. På några ställen görs jämförelser med de kommuner som ingår i
”Jämförande kvalitetsnätverket” 3KVH, Kalmar, Kristianstad, Karlskrona,
Växjö och Halmstad.
1.2 Kommunens geografiska utveckling
Kalmar har den senaste tiden befunnit sig i en intensiv utvecklingsperiod. Befintliga företag har expanderat, nya företag etableras, antalet studenter blir fler
och nya handelscentrum växer upp. Kalmars befolkning har stadigt ökat de
senaste tjugo åren, men nu görs en medveten satsning för att befolkningen i ett
första steg ska öka till 70 000 invånare. Bostadsbyggandet ska fördubblas –
cirka 500 lägenheter per år ska igångsättas.
1.3 Kommunikationer
Kalmar kommun passeras av Europaväg E22 som går i nord/sydlig riktning
genom kommunen. Ca 8 km förbi Kalmar tätort mellan trafikplats Karlsro till
Lindsdal är motorväg. Delen söder om Karlsro trafikplats ner till Ljungbyholm
färdigställs med förbifart utanför Rinkabyholm under innevarande mandatperiod. Delen söder om Ljungbyholm till kommungränsen är utbyggd till 2+1
väg och håller god standard. Norr om Rockneby är vägen utbyggd till 2+1 väg
med god standard.
RV 25 går öster ut över Nybro mot Halmstad. Den ansluter till E22 vid Karlsro trafikplats. Vägen håller idag en god standard och är av 2+1 väg
RV 137/Ölandsleden till Öland. Är endast en bro för bilar numera.
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Kalmar Öland Airport AB 19 är ett kommunalt bolag som ligger 5 km från
centrum. Flygplatsen är en av tre i länet.
Kalmar Hamn AB 20, är ett kommunalt bolag. Kalmar hamn har ca 700 fartygsanlöp/år och omsätter drygt 1 000 000 ton gods/år. Detta kommer huvudsakligen med lastbil på Södra vägen (Rekommenderad farligtgodsled). Båtar
med ett djupgående på ca 7 m och en maximal längd på 185 kan lägga till i den
yttre oljehamnen. I den inre hamnbassängen kan båtar med ett maximalt djupgående på något under 7 m och med maximal längd understigande 170 lägga
till.
De viktigaste godsslagen/trafiken utgörs av petroleum- skogs- och jordbruksprodukter samt kryssningstrafik.
Hamnen är också lokaliseringen för det färjeläge som är Trafikverkets alternativ i händelse av att Ölandsbron inte är farbar.
Kust till kustbanan
Kalmar/Karlskrona till Göteborg är elektrifierad. Banan har en i förhållande
till behoven låg kapacitet, detta gäller särskilt avsaknad av mötesstationer på
delen Kalmar- Emmaboda. Banan har spårgeometri och luftledning anpassad
till 200km/h. Ett arbete pågår att slopa befintliga plankorsningar och införa
fjärrblockering för att därmed kunna utnyttja den höga hastighetsstandaren.
Stångådalsbanan
Kalmar-Linköping är inte elektrifierad. Den har låg standard både vad gäller
banutformning och trafikledning.
1.4 Befolkningsutvecklingen
Kalmar kommun har tagit ett mål om att bli 70 000 invånare 2020. Detta innebär en förväntad ökning med i genomsnitt 1 000 personer om året från dagens
(11/5-15) 64 965 invånare. Ökningen beräknas främst bero på ett positivt
flyttnetto, dvs. att det flyttar in fler personer än vad som flyttar ut.
Precis som för övriga delar av landet förväntas en stor ökning av personer i
åldersgruppen 65-79 år. Det är de stora kullarna födda på 40-talet som har
uppnått pensionsåldern. "Äldre "dvs. antalet personer 80 år och över kommer
däremot att vara relativt konstant under hela perioden. Runt 2020 kan vi på
goda grunder anta att denna grupp kommer att öka med ökade kostnader för
äldreomsorg som följd. Det är 40-talisterna som även här påverkar utvecklingen.
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www.kalmarolandairport.se
www.kalmar.se
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1.5 Arbetsmarknad och näringsliv
Kalmar kommun har idag närmare 65 000 invånare, detta innebär att kommunen är tillräckligt stor för att ha ett starkt näringsliv med rikt utbud och lagom
liten så att avstånden blir små, tempot lugnare och naturen finns runt hörnet.
Förr var Kalmar en industristad men idag har det skett en strukturförändring
med nya företag och helt andra branscher. Bland annat har allt
fler företag i IT- och tele/datakommunikationsbranschen valt att etablera sig i
Kalmar. Forskning och utveckling driver fram nya affärsmöjligheter och
Linnéuniversitetet i Kalmar har idag ett stort utbyte med det lokala näringslivet
samt en spetskompetens som är nationellt och internationellt attraktiv. Kalmar
är en stad där företag har goda möjligheter att etableras, drivas och utvecklas.

Arbetsgivare
Kalmar kommun
Landstinget Kalmar
Linnéuniversitetet Kalmar och
Växjö
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Polismyndigheten
GoExcellent Sweden East AB
IKEA

Antal anställda
5500
3400
800
500
275
250
200

Tabell 2: Stora arbetsgivare i Kalmar
Avsaknaden av dominerande storföretag samt det faktum att kommunen är ett
regionalt centrum innebär en stabil arbetsmarknad som inte är särskilt konjunkturkänslig. Samarbetet mellan Linnéuniversitetet och näringslivet är väl
utvecklat. 21 Nedanstående tabell visar att arbetslösheten i juli 2007 i Kalmar
ligger snarlikt med riksgenomsnittet i alla kategorier, förutom när det gäller
ungdomsarbetslösheten 22 där Kalmar ligger betydligt bättre till.
1.6 Sociala faktorer, välfärd och trygghet
Sociala och ekonomiska villkor har stor betydelse för individens hälsa. Viktiga
faktorer för folkhälsan är förvärvsfrekvens/arbetslöshet, boendemiljöer,
brottslighet och integration. Generellt gäller att människor med hög inkomstoch utbildningsnivå har bättre hälsa än människor med låg inkomst- och utbildningsnivå. När ett samhälle präglas av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet och rättvisa är förutsättningarna bättre för en god folkhälsa.
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Näringslivsenheten Kalmar kommunledningskontor
Statistik från AMS, www.ams.se, 2007-08-22
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Polisen har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar 23
för att få en uppfattning om hur man uppfattar tryggheten i samhället. Den
senaste undersökningen är från 2014 och vittnar om att invånarna i länet upplever en ökad trygghet sedan förra mätningen. I Kalmar kommun upplever
man en något mer otrygg tillvaro än i grannkommunerna vilket i sig inte är
konstigt eftersom Kalmar är den största orten. Värdena för Kalmar kommun
är dock förbättrade sedan förra mätningen.
1.7 Turism
Antalet övernattningar i kommunen har ökat sedan förra mandatperioden. I
och med fler turister och besökare förändras riskbilden negativt.
Övernattningarna omfattar allt från hotellboende till besök hos släkt och vänner. Merparten genereras under sommarperioden. I takt med att stora evenemang ökar blir dagsbesökarna flera – Stadsfesten drar flest – ca 100000 besökare under tre dygn. Sommarteatern i Krusenstiernska gården lockade 37000
personer med sina föreställningar.
IRONMAN Kalmar är ett exempel på idrottsevenemang som lockar många
både nationella och internationella besökare och ger Kalmar ca 2000 gästnätter.
De turistattraktioner som drar flest besökare per år är Äventyrsbadet, Travet,
Länsmuseet och Kalmar Slott. Slottet räknade in 72.000 besökare 2014.
Kalmar Gästhamn är en populär plats för seglare. Säsongen 2014 redovisas
6600 båtdygn.
1.8 Klimatförändringar
Klimatförändringarna innebär anpassning till ett klimat i ständig förändring.
SMHI analys av klimatet sedan 1880-talet tills idag visar på att 00-talet var
varmare än normalperioden med 50 värmerekord men bara 16 köldrekord.
Sveriges medeltemperatur har ökat med 2 grader. 24
På sikt kan temperaturhöjningen bli den styrande faktorn. Detta antas medföra
bland annat varmare vintrar och därmed ökad risk för skador på el-ledningar
till följd av blötsnö. För skogsbruket kan tillväxten i södra Sverige hämmas av
vattenbrist. Stormfällningar kan bli mer omfattande på grund av förändringar i
vindklimatet och/eller av att tjälen i marken oftare
uteblir. Risken för insekts- och svampangrepp kan öka i samband med varmare
och blötare klimat. Om vintern skulle bli extremt kall ökar risken för vattenskador och elbrist. Om somrarna blir varmare och torrare ökar även risken för
skogsbränder. I framtiden kan vattentillgången komma att påverkas negativt i
södra Sverige. Detta gäller såväl ytvatten som grundvatten. Förutom påverkan
på tillgången på vatten påverkas dess kvalitet av förhöjda sommartemperaturer,
speciellt i samband med lågvatten.
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https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/Kalmar/Trygghe
tsundersokning_H_2014.pdf
24
SMHI, www. Smhi.se
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Risken för översvämningar ökar i samband med global uppvärmning. Kustkommuner bör ta hänsyn till risken för förhöjd havsnivå vid fysisk planering,
t.ex. påverkas hamnar av en eventuell förhöjning av havsnivån. Torrare somrar
och ändringar i havsnivån kan påverka risken för saltvatteninträngning till vattentäkter och VA-nät. Översvämningar påverkar även vattenförsörjningen genom att avloppsreningsverk kan slås ut och ytvatten kan förorena grundvattentäkter. Dagvattensystemets dimensionering och kapacitet är kritiska faktorer
för att begränsa skadorna vid extrem nederbörd. I samband med översvämningar kan också miljöfarliga ämnen komma i omlopp när industrier och deponier berörs. Ändrade grundvattennivåer och portrycksförhållanden är klimatberoende företeelser som medför ändrade risker för ras och skred och är
därför relevanta för den fysiska planeringen. Samma sak gäller för kusterosionen och dess koppling till havets nivåförändringar. Ett varmare och fuktigare
klimat medför även ökad risk för fukt och mögel i byggnader. 25
1.9 Byggnadsminnen
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. En
byggnadsminnesförklaring är det starkaste lagskydd en kulturhistoriskt värdefull byggnad, park, trädgård eller anläggning kan få. Byggnadsminnen regleras
av Kulturminneslagen och handläggs av länsstyrelsen. Frågan om byggnadsminnesförklaring kan väckas av vem som helst. Om ett objekt är välbevarat
samt av stor nationell eller regional betydelse kan det förklaras byggnadsminne.
Syftet är att värna utvalda delar av vårt fysiska kulturarv från förändring och
för ett framtida bevarande i så orört skick som möjligt.
Kalmar kommuns byggnadsminnen bilaga 6

Karta 2: Byggnadsminnen (blått) och träbebyggelse i (grönt) Kalmar tätort
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Rummukainen, Markku; Bergström, Sten mfl (2005) Anpassning till klimatförändringar.
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1.10 Kalmar kommuns organisation
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2. Beskrivning av metod
2.1 ROSA-metoden
Analysen är framtagen enligt ROSA- metoden, vilken går ut på att man tänker
fritt kring vad som kan hända i Kalmar kommun. Användandet av ROSA metoden innebär att arbetet sker i en trestegsprocess, vilket beskrivs i figuren nedan.
1. En kommun utsätts för tusentals risker, 2. Ett antal händelser identifieras och väljs ut
för fortsatt bedömning, 3. Dessa händelser representerar typhändelser, genom att arbeta med
dessa skapas grundläggande hanteringsförmåga.

1

2

3

Figur 1: ROSA-metodens tre steg
Med tredje steget som utgångspunkt har följande typhändelser tagits fram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Epidemi/pandemiutbrott
Naturkatastrof, t.ex. storm, översvämning m.m.
Störningar i IT-miljön
Hot och våld mot politiker eller personal
Förorenad vattentäkt
Kemikalieutsläpp/farligt godsolycka i centrala Kalmar
Trafikolycka med många skadade
Långvarigt bortfall av el, vatten och/eller telefoni
Brand i publika lokaler/särskilt boende
Brand i gamla staden/kvarnholmen och/eller slottet

Bedömningen av typhändelserna har gjorts med utgångspunkt från sannolikheten för att de ska inträffa samt konsekvensen för miljö, ekonomi, liv och
hälsa. Bedömningen har gjorts utifrån en femgradig skala, se avsnitt 7.1.

28 (60)
2.2 Kartläggning av skyddsvärda objekt och samhällsviktig verksamhet
I steg 2 har riskobjekt och skyddsvärda objekt kartlagts. Syftet med kartläggningen är att skapa en bild över var riskobjekt och skyddsvärda objekt finns
inom Kalmar kommuns geografiska yta. Genom att analysera kartläggningen
genereras insikter om skyddsvärda objekt ligger fysiskt nära riskobjekt.
Riskobjekt
• Bensinstationer
• Farligt gods leder
• Sevesoanläggningar26
• Förorenad mark
• Miljöstörande verksamhet
• Översvämningskänsliga områden
• Objekt enligt Lag om skydd mot olyckor, kap 2 § 4.
Skyddsvärda objekt
• Förskolor
• Grundskolor
• Gymnasieskolor
• Socialförvaltningens verksamhet
• Publika lokaler, min 150 personer 27
• Omsorgsförvaltningens verksamhet
• Transformatorstationer
• Hotell
• Gästhamnar
• Vattenförsörjning
• Idrottsanläggningar
• Brandstationer
• Södermöre kommundelsförvaltnings verksamhet
• Stadshuset
Den samhällsviktiga verksamheten är identifierad utifrån MSB:s riktlinjer. Till
den samhällsviktiga verksamheten har kritiska beroenden (I ett steg) knutits
samt att sårbarheten är bedömd generellt. Avseende elförsörjning finns prioritering i styrelsplaneringen för Kalmar kommun

2

Se förklaring kap 2.2 Styrande lagar
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2.3 Framtagande av risk- och sårbarhetsanalys
Det sista steget är arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. Arbetet har gjorts
löpande sedan 2011
Underlaget till detta dokument har skett i samråd med följande kommunala
förvaltningar, kommunala bolag, och statliga myndigheter.
Trafikverket
Landstinget i Kalmar län
Länsstyrelsen
MSB
Samhällsbyggnadskontoret
Omsorgsförvaltningen
Kommunledningskontoret
Kalmarhem AB
Serviceförvaltningen
KIFAB AB

Barn- och ungdomsförvaltningen
Kalmarsunds gymnasieförbund
Brandkåren
Socialförvaltningen
Södermöre kommundelsnämnd
Kalmar Vatten AB
Kultur- och fritidsförvaltningen
Destination Kalmar
Kalmar Energi AB
Kalmar Airport AB
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3. Inventering av riskobjekt, skyddsvärda objekt och samhällsviktig verksamhet
3.1 Publika lokaler och publika områden
En publik lokal är en lokal som inrymmer fler än 150 personer. Personerna
som vistas i en publik lokal har ofta sämre kännedom om lokalerna, exempelvis
var nödutgångarna och släckningsutrustning finns. Dessutom kan personernas
reaktionsförmåga vara nedsatt på grund av exempelvis alkoholintag, vilket försvårar utrymning i händelse av brand.
Kalmar kommuns största publika lokaler:
Samlingslokaler
Max antal personer
Guldfågeln Arena
15000
Fredriksskans
~9000
Folkets park
1820
Kalmar bibliotek
1300
Sandra
1400
Stadshotellet
1160
Kalmarsalen
1115
Tabell 10: Publika lokaler i Kalmar

Verksamhet
Fotboll mm
Fotboll mm
Danslokal/försäljning
Bibliotek
Danslokal
Hotel/restaurang
Konferens/scen

I Kalmar finns det även ett antal publika områden där det ofta är många människor i rörelse, se tabell 15. Förteckningen är inte att betrakta som en komplett förteckning över alla publika områden i kommunen.
Publikt område Verksamhet
Giraffen
Köpcentrum
Baronen
Köpcentrum
Hansa City
Köpcentrum
Kvarnholmen
Uteserveringar sommartid
Tabell 11: Publika områden i Kalmar
3.2 Tillfälliga arrangemang
Tillfälliga arrangemang såsom stadsfesten, konserter, andra festivaler och möten drar ofta till sig stora folksamlingar. Olyckor kan lätt inträffa till följd av
trängsel. Under 2000-talet har risken för terrorattentat och enskilda vansinnesdåd ökat markant. Stora folksamlingar har blivit ett tänkbart mål för organisationer och människor som ägnar sig åt denna typ av attentat.
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3.3 Vårdanläggningar och vårdboende
I Kalmar finns ett flertal fastigheter som är avsedda för vård, boende eller stöd.
Gemensamt för dessa verksamheter är att de personer som befinner sig där har
svårt att själva sätta sig i säkerhet vid exempelvis brand eller bombhot. Nedan
presenteras de fem största verksamheterna med vårdplatser.
Tabell 12: Vårdanläggningar och vårdboende i kommunen.
Objekt
Länssjukhuset i Kalmar
Norrlidens sjukhem
Smedängens sjukhem
Oxhagshemmet
Stensbergs servicehus

Antal platser
354
98
87
78
42

3.4 Seveso- och 2:4 anläggningar
I tabellen nedan presenteras de anläggningar i kommunen som klassas som
Seveso hög eller låg. Dessa lyder under Sevesolagstiftningen (men även under
LSO 2:4) och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
Seveso anläggningar
Svenska Statoil AB
Stena Recycling AB
Kalmar Lantmän AB

Fastighetsbeteckning
Slätpricken 6,7 och 9
Kvarnholmen 2:11
Kapten 1,7och Styrmannen 1,3

Farliga ämnen
Petroleumprodukter
Lösningsmedelsavfall
Ammoniumnitrat
Brand- och miljöfarBrenntag
Fyrskeppet
liga produkter
Brand- och miljöfarNynäs
Fyrmästaren och Vågbrytaren
liga produkter
Tabell 13: Företag i kommunen som har klassats som Seveso anläggningar
Nedan presenteras de anläggningar i Kalmar som klassas som 2:4 enligt lagen
om skydd mot olyckor. Klassning och tillsyn sker genom samråd mellan kommunen och länsstyrelsen
LSO 2:4
Fastighetsbeteckning Farliga ämnen
Kalmar/Öland Airport AB
Törneby 8:18
Diesel och Gasol
Tabell 14: Anläggningar i Kommunen som enligt LSO 2003:778 har klassats
som 2:4

Hög/Låg
Hög
Låg
Låg
Hög
Låg
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3.5 Vatten & avlopp
Infiltrerat vatten från Hagbyån tillsammans med naturligt grundvatten i Nybroåsen nyttjas som råvatten till Kalmars dricksvattenförsörjning. Därutöver
finns några grundvattentäkter med bergbrunnar. Fastställda vattenskyddsområden sträcker sig från sjöarna Hultebräan och Krokstorpasjön i Nybro kommun
till Vassmolösa i öster vilket visas i karta 4. Runt 90 % av kommunens invånare
är anslutna och totalt levereras ca 6 miljoner m3 dricksvatten per år från de
kommunala vattenverken, vilket motsvarar 190 liter/s. Leverans av dricksvatten sker också till Torsås kommun. Vattenförbrukningen i Kalmar kommun är
ca 260 liter/pers och dygn.
Vattentäkter i Kalmar kommun
Reservvattentäkter
Hagbyån
Rockneby
Råsbäck
Läckeby
Ölvingstorp
Lindsdal
Vassmolösa
Trekanten
Bottorp
Påryd
Stenkällan
Tvärskog
Halltorp (2)
Hagby
Tabell 15: Vattentäkter i Kalmar kommun
Vatten- och avloppsnätet i Kalmar kommun utgör totalt ca 115 mil ledningar
och ca 20 000m3 spillvatten/dygn (ca 7 miljoner m3/år) pumpas till Kalmar
avloppsreningsverk. Detta avloppsvatten kommer från ca 53 000 invånare (wc,
bad, disk och tvätt), samt från industrier och allmänna inrättningar.
Den nederbörd som uppsamlas ovan mark (dagvatten) leds oftast till öppna
vattendrag alternativt reningsdammar (12).

Karta 4: Vattenskyddsområden i Kalmar kommun. Källa Kalmar Vatten AB
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3.6 Farligt gods
Farligt gods är benämningen för ämnen och föremål som om de inte hanteras
på ett säkert sätt under transporten har sådana egenskaper att de kan skada
människor, miljö, egendom eller annat gods. Farligt gods definieras i lagen och
förordningen om transporter av farligt gods, som kemikalier tillhörande någon
av de nio klasserna enligt FN:s system:
Ett flertal bensinmackar ligger i tätorter i kommunen och flera industrier hanterar farliga ämnen i produktion, lager eller kylsystem. Det förkommer således
transporter av farligt gods inne i tätorterna i form av till exempel petroleumprodukter, ammoniak, syror och gaser. Den
största mängden farligt gods transporteras på Södra vägen mellan E22 trafikplats Kalmar S och hamnen vid Tjärhovet, där främst oljehamnen utgör den
största omsättningen. Uppgifter från bland annat Kalmar hamn visar att ca 11
000 transporter per år med farligt gods går på Södra vägen. Ca 300 000 ton
farligt gods per år lastas och lossas i Kalmar hamn.
E22, RV 25 RV 137/Ölandsleden, Södra vägen/Järnvägsgatan/Tjärhovsgatan
är rekommenderad som leder för farligt gods.
3.6.1 Uppställningsplats för fordon med farligt gods
Reglerna för transport av farligt gods har som en konsekvens av 11:e september attentatet skärpts, vilket märks genom ny lagstiftning Lag 2006:263 om
transport av farligt gods. Följden har blivit ett utökat transportskydd för transporter av farligt gods, i syfte att säkerställa att godset inte kommer någon obehörig tillhanda. Detta medför att ett ökat krav på säkerhet kommer att ställas
gällande uppställningsplatser för farligt gods. För närvarande saknar Kalmar
kommun en säker uppställningsplats för farligt gods. 28 Brandkårens övningsområde Ebbetorp, nyttjas idag till uppställningsplats för farligt gods.
3.6.2 Fartygstrafik
Kalmar hamn har ca 700 fartygsanlöp/år varav ca 400 innebär lastning/lossning och omsätter drygt 1 000 000 ton gods/år. Dessutom förekommer omfattande trafik med fritidsbåtar under sommaren. De viktigaste godsslagen/trafiken utgörs av petroleum-, skogs- och jordbruksprodukter samt
kryssningstrafik. På hamnområdet finns flera företag som hanterar ämnen som
kan utgöra risker för omgivningen, till exempel petroleumprodukter, lösningsmedelsavfall och ammoniumnitrat.
3.6.3 Flygtrafik
Kalmar flygplats hade över 7000 starter under 2013, varav drygt 2000 var reguljär trafik eller regelbunden chartertrafik. Inga haverier med större flygplan har
inträffat.

28

Lag 2006:263 om transport av farligt gods
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3.6.4 Järnvägstrafik
Kalmar trafikeras av Kustpilen och Kust-till-kust-trafiken som kör persontrafik
mellan Kalmar och Malmö/Köpenhamn respektive Göteborg. Även godstrafik
körs på järnväg till och från industrier i tätorten samt Kalmar hamn.

Karta 6: Orangemarkerade farligt godsleder samt
rödmarkerade områden inom vilka det råder vissa
restrektioner för farligt godstransporter 29
3.7 Riskavstånd
Vissa objekt/verksamheter utgör en uppenbar risk för andra objekt som ligger
i dess närhet. Konsekvenserna av en eventuell olycka här skulle medföra stor
påverkan på omgivningen. För att reducera konsekvenserna av en eventuell
olycka finns rekommenderade riskavstånd som bör följas i samband med fysisk
planering.
Genom riskhänsyn i den fysiska planeringen kan sannolikheten för och konsekvenserna av olyckor minimeras för människor som bor eller vistas i riskkällans
närområde. Det behövs en kombination av flera riskreducerande åtgärder för
att uppnå acceptabel risknivå. För att minska konsekvenserna av en eventuell
olycka bör den fysiska planeringen ta hänsyn till lokalisering och skyddsavstånd.
•

•

29

Med lokalisering avses att känslig bebyggelse bör lokaliseras till mark
som ligger utanför riskområden. Eller så bör riskfyllda verksamheter
lokaliseras med hänsyn till den risk som de utgör för sin omgivning.
Denna verksamhet innefattar då även transporter med farligt gods.
Med skyddsavstånd menas att i skadebegränsande syfte lämna avstånd
mellan riskkällor och skyddsvärda objekt.

Farligt gods kartor, Räddningsverket
Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten finns inte längre utan dessa myndigheter
slog ihop till ett och heter numera Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.
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För en del riskobjekt finns rekommenderade skyddsavstånd som är till för att
förhindra att konsekvenserna av en olycka blir allt för omfattande. Det finns
dock inga lagar som är tvingande inom detta område. Nedan presenteras rekommenderade skyddsavstånd:
•

•

•

För bensinstationer rekommenderar Boverket ett skyddsavstånd på 100
meter, där 50 meter motiveras av riskhänsyn och det resterande 50 m
beror på buller, lukt, ljusstörningar och luftföroreningar. Vid bensinstationer med möjlighet att tanka gas ska gaslager placeras minst 100
meter från lokaler som är svåra att utrymma, exempelvis skolor, sjukhem och daghem. Det totala skyddsavståndet beror på lokala förutsättningarna.
För farligt godsleder rekommenderas att risksituationen utreds vid nyexploatering som genomförs mindre än 100 meter från leden. 25 meter
från leden bör alltid vara fritt från annan bebyggelse, för att undvika
risker som är förknippade med olyckor och avåkningar. Längs vägar för
farligt gods bör tät kontorsbebyggelse undvikas närmare än 40 meter
från leden. Sammanhållande bostadsbebyggelse och verksamheter som
rymmer människor som kan ha svårt att genomföra en snabb utrymning bör inte placera närmare än 75 meter från farligt godsleder.
För järnväg rekommenderas att risksituationen bedöms om exploatering sker närmare än 100 meter. Dessutom bör all bebyggelse undvikas
25 meter från banvallen. Detta för att klara risker som är förknippade
med urspårning och farligt godsolyckor. Stabil kontorsbebyggelse med
speciell utformning kan tillåtas fram till 25 meter från järnvägen. Detta
medan bostadsbebyggelse och verksamheter som inrymmer människor
som kan ha svårt för att genomföra en utrymning inte bör lokaliseras
närmare än 50 meter från järnvägen. 30

För att begränsa konsekvenserna av en eventuell olycka vid bensinstationer,
farligt godsleder eller järnväg bör Kalmar kommun i sin fysiska planering rätta
sig efter ovan nämnda rekommendationer.

30

Riskhänsyn vid ny bebyggelse – intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods
samt bensinstationer. Rapport från länsstyrelsen i Stockholms län 2001:01
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3.8 Teknisk försörjning (el & tele)
3.8.1 El
Inmatningen för elförsörjningen till Kalmar tätort består av tre parallella 50 kV
ledningar som kommer in norrifrån. Ledningarna matar tre olika fördelningsstationer som är belägna i resp. norra, centrala och västra delarna av Kalmar.
Elleverantörer är Kalmar Energi AB (Kalmar tätort) EON, Nybro energi och
Lunds Energi.
Kalmar drabbades av stormarna Gudrun och Per och speciellt elförsörjningen
visade sig vara väldigt sårbar. Huvudparten av de störningar som inträffade
berodde på icke trädsäkra ledningar. För att komma till rätta med detta problem har EON bytt ut luftledningar till jordkabel. Från 2011 ändrades lagstiftningen (elberedskapslagen1997:288) till att inget elavbrott får vara mer än 24
timmar.
Problemområdet i Kalmar kommun är sedan en tid tillbaka området kring
Påryd. Elleverantören är Kraftringen och vi har haft flera mindre strömavbrott
under förra mandatperioden varav ett längre och så pass omfattande att telekommunikationer slogs ut.
Vid störningar i elförsörjningen är informationsbehovet stort. Det är därför
viktigt att prognoser från el- och telebolagens blir mer precisa och individuella. 31
För att kommunens sårbara verksamheter såsom äldreomsorgen, vattenförsörjningen, elförsörjningen, tillagningskök etc. skall kunna fungerar trots elbortfall behöver kommunen ha beredskap med stationera och mobila reservkraftverk. Byggnader behöver vara förberedda för att kunna ta emot reservkraft
Styrel, som syftar till att man ska kunna prioritera elanvändare vid elbrist, gäller
från och med 1 januari 2011. Kommunen identifierar samhällsviktiga elanvändare och elföretagen klarlägger hur de kan prioriteras. Kommunen föreslår till
Länsstyrelsen hur ellinjer/elanvändare ska rangordnas. Det är Länsstyrelsens
uppgift att fatta beslut i vilken ordningen ellinjer/elanvändare ska kopplas
bort. 32.
3.8.2 Tele
Teleavbrott medför att kommunen måste vidta åtgärder för att larmning av
112. Ur trygghetssynpunkt kan bristen på telekommunikation leda till att trygghetslarmen slås ut.
Detta skedde under både Gudrun och Per och under sen senaste mandatperioden under stormen Simone, hösten 2013. Framförallt påverkades Södermöre
kommundel. Beredskap för exempelvis äldreomsorg finns i form av radiokommunikationssystemet Rakel.
Trygghetslarmen förändras successivt till att kopplas via GPRS istället för på
det gamla traditionella telenätet
31
32

Bred dialog för säker elleverans på landsbygden, slutrapport, EON
www.msb.se 2011-01-21
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3.8.3 Fjärrvärme
Fjärrvärmecentralen Draken förser årligen kalmarborna med 366 GWh fjärrvärme. Värmeproduktionen sker med en fastbränslepanna för träpulver, tre
oljepannor och en värmepump för utvinning av värme ur avloppsvatten.
Till fjärrvärmecentralen kommer under vinterhalvåret åtta lastbilar per dag med
träpulver. I lager finns maximalt 230 ton träpulver och 1 500 m3 eldningsolja.
Kulvertlängd: 110 km
Fjärrvärmeanläggningarna ägs och drivs av Kalmar Energi AB.
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4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet
4.1. Samhällsviktig verksamhet utan inbördes ordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hälso- och sjukvård
Energiförsörjning
Dricksvattenförsörjning
Avfallshantering
Drivmedelshantering
Avlopp
Livsmedelshantering
Räddningstjänst
Ordningshållning
Äldreomsorg
Barnomsorg
Infrastruktur
Betalningssystem

4.2. Beskrivning av kritiska beroenden kopplade till samhällsviktig verksamhet

3.

Verksamhet
Sjukhuset
Hälsocentraler
Folktandvård
Pandemiplanering
Ambulans
Kalmar Energi
EON
Kraftringen Elnät AB
Kalmar vatten AB

4.

KSRR

5.

Bensinstationer (inkl Gas)
Drivmedelsdepåer

6.
7.

Kalmar vatten AB
Privatkonsumtion
Försörjning av offentlig sektor
Tillverkning

8.

Drivmedel
Underhåll och reparationer
Infrastruktur
Polis
Vaktbolag

1.

2.

9.

Kritiska beroenden
Elektricitet
Dricksvatten
Infrastruktur

Sårbarhet
Ej egen dricksvattenproduktion
Reservkraft saknas delvis
Personalkrävande

Tillförsel av elektricitet
Underhåll och reparationer
Infrastruktur
Tillförsel av elektricitet
Underhåll och reparationer
Infrastruktur
Infrastruktur
Drivmedel
Produktion
Tillförsel
Lagring
Infrastruktur

Bortprioritering p.g.a. Styrel
Dåligt elnät i Södermöre
Reservkraft saknas
Ledtider för analys av otjänligt
vatten
Sopberg
Farligt avfall i stora mängder
Manuell pumpning

Elektricitet
Dricksvatten
Infrastruktur
Drivmedel
Betalningssystem
Larmning
Nätverk
drivmedel

Strömförsörjning
Strömförsörjning
Kontanthantering

Personalkrävande
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10.

Omsorgsförvaltning
Privata vårdgivare

11.

Barn- och ungdomsförvaltning
Privat förskole- och skolverksamhet
Väghållare
Hamnen
Farligt godsled
Järnväg
Flygplats
Banker
Uttagsautomater
Programvaror

12.

13.

Elektricitet
Dricksvatten
Infrastruktur
Drivmedel
Elektricitet
Dricksvatten

Personalkrävande verksamhet

Personalkrävande verksamhet
Snöröjning vintertid
väderhändelser

Nätverk

Strömförsörjning
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5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och
kommunens geografiska område.
Händelser som kan medföra allvarliga konsekvenser för kommunen och dess
invånare identifieras. Dessa redovisas grovt i avsnitt 8
Om händelsen är unik för någon verksamhet ska den vara redovisad i respektive förvaltnings eller bolags riskanalys. I detta dokument finns bara risker som
påverkar flera verksamheters områden.
5.1 Grovanalys
Representanter för kommunens förvaltningar och bolag fick bedöma 40 olika
händelser, med grund i avsnitt 8, som senare sammanställdes i en grovanalys.
Därefter diskuterades händelsernas sannolikhet samt konsekvens för liv och
hälsa, miljö och ekonomi. Detta mynnade sedan ut i en riskanalys vom redovisas i avsnitt 9. I avsnitt 9 redovisas även de direkta sårbarheter som finns kopplade till en unik händelse. Det finns även en bedömd förmåga. Bedömningen i
avsnitt 9 gjordes med hjälp av följande mall för sannolikhets- och konsekvensbedömning:
1
Sannolikhet

Ekonomi

2

3

4

< 1 gång per 1 gång per 1 gång per 1 gång per
1000 år
100-1000 år 10-100 år
1-10 år
<0,1 milj kr

0,1-1 milj kr

1-5 milj kr

> 1 gång
per år

5-20 milj kr >20 milj kr

Övergående Enstaka ska- Enstaka
Enstaka
lindriga obe- dade, varakt- svårt ska- döda
och
hag
iga obehag
dade, svåra flera svårt
obehag
skadade

Hälsa

5

Flera döda
och tiotals
svårt skadade

Ingen sane- Enkel sane- Enkel sane- Svår sane- Svår sanering,
liten ring,
liten ring,
stor ring, liten ring,
stor
utbredning.
utbredning. utbredning. utbredning utbredning

Miljö

Tabell 18 : Mall för sannolikhets- och konsekvensbedömning 33

33

Räddningsverkets handbok för riskanalys, www.srv.se 2007
Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten finns inte längre utan dessa myndigheter
slog ihop till ett och heter numera Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.
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Mallen används genom att påverkan på ekonomi, hälsa och miljö tillsammans
ger en skattning av konsekvensen. Sannolikheten och konsekvensen ger tillsammans en risk
5.2 Scenario beskrivningar
5.2.1 Epidemi/pandemiutbrott
Ett eventuellt epidemiutbrott kan leda till personalbrist, beräkningar visar att
mellan 20 - 50 % av de anställda kan vara frånvarande två till tre veckor efter
ett epidemiutbrott. Detta tillstånd kommer att fortgå i upp till åtta veckor. Hela
den kommunala verksamheten kommer att påverkas, sårbara verksamheter
såsom socialtjänst, hemtjänst, tillagningskök, skola och förskola kommer att
drabbas hårt. Detta då personalstyrkan avsevärt kommer att minska samtidigt
som hjälpbehovet kommer att vara stort. Människor kommer att vara rädda för
att smittas, vilket medför att även friska människor väljer att stanna hemma.
Kommunen kommer att tvingas prioritera vilka verksamheter som ska vara
igång. Vid ett epidemiutbrott/pandemiutbrott är det viktigt att samverkan sker
med landstinget och länsstyrelsen. Information kommer att vara en nyckelfråga
som behöver samordnas.
5.2.2 Naturkatastrof, t.ex. storm, översvämning m.m.
Naturkatastrofer kan variera kraftigt gällande konsekvens och omfattning. För
att kunna hantera dessa händelser måste kommunen ha en krisorganisation
med tydliga roller och mandat. Vid naturkatastrofer kommer trycket på informationssidan att vara stort. Behovet av extra personal som snabbt kan
hjälpa till är stort. Ett i förväg upparbetat nätverk och samverkan är viktigt
gällande personella och materiella resurser.
5.2.3 Störningar av IT-miljön
IT är en central faktor som många av oss är beroende av för att vi ska kunna
sköta våra arbetsuppgifter och därför får IT-avbrott stora konsekvenser. Ännu
större blir konsekvenserna om system för att omhänderta medborgare påverkas
t ex trygghetslarm, utbetalning av bidrag etc. Beroende på vad för typ av incident som inträffar kan informationen i systemen drabbas på olika sätt avseende
sekretess, riktighet och tillgänglighet. Virus och maskar sprids t ex mycket lätt
vidare i en ohanterad IT-miljö. Vid ett omfattande virusangrepp kan det därför
vara nödvändigt att stänga ned hela nätverket, både servrar och klienter. Sanering av nätet, konfigurering och återläsning av säkerhetskopior kan ta lång tid.
Förebyggande åtgärder för att förhindra olika typer av IT-avbrott är t ex:
• Uppdaterat virusskydd och brandvägg
• Uppdaterat operativsystem, e-postprogram och andra program när det
finns säkerhetsuppdateringar
• Kontroll på vilken utrustning som ansluts till nätverket samt övervakning av nätet
• Bra rutiner för säkerhetskopiering och behörighetskontroll
• Serverrum med tillträdesskydd, larmsystem, temperatur- och fuktighetsreglering
• Säkra elförsörjningen med avbrottsfri kraft för betydelsefull utrustning
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•

•
•
•

Utbildning av användarna om hur IT-resurser ska användas t ex säker
hantering av e-post och bifogade filer samt anslutning av flyttbart media. Även hur de ska agera vid misstanke om t ex intrång, virus eller
andra incidenter.
Avbrottsplan med reserv- och återstartsrutiner för verksamhetskritiska
system
Bra driftrutiner och tydligt definierat ansvar
Begränsa användarens rättigheter på datorn så att virus och maskar inte
kan få fäste.

5.2.4 Hot och våld mot personal eller förtroendevalda
Hot eller våld på arbetsplatsen medför att personal/förtroendevalda upplever
arbetsplatsen som otrygg. Ett angrepp mot en förtroendevald är dessutom att
betrakta som ett direkt angrepp mot vårt öppna och demokratiska samhälle.
För att förhindra att detta sker är det därför viktigt att utbilda personal/politiker så att dessa har ett högt säkerhetsmedvetande. Det är även viktigt
att varje händelse som medför hot eller våld polisanmäls. Skalskyddet på en
arbetsplats bör vara utformat efter hotbilden.
5.2.5 Förorenad/sabotage/störning vattentäkt
Problem med dricksvatten kan följa flera huvudscenarier som innebär lite olika
insatser.
• Långvarigt vattenavbrott: Nödvattendistribution viktigt.
• Vattenburen smitta: Vattnet går normalt att använda till det mesta men
måste kokas före konsumtion (dusch, livsmedelstillverkning m.m.).
• Giftig kemikalie i vattnet: Kanske måste distributionen stoppas = långvarigt avbrott. Vid mindre allvarligt ämne kan vattnet kanske användas
för toaletter m.m. men ej till konsumtion.
• Sabotage: Kan innebära vad som helst (se ovan).
• Förorenat vatten.
Vid alla händelser är information viktigt. Smitta 34 som leder till omfattande
sjukdomsutbrott innebär sannolikt påfrestningar på sjukvården och stor frånvaro på olika arbetsplatser. Vid ett längre förlopp kan detta bli en svår uppgift
att hantera för en enskild kommun, därför har Livsmedelsverket startat en vattenkatastrofgrupp, VAKA. Denna har till uppgift att ge stöd till regioner och
kommuner som drabbas eller löper överhängande risk att drabbas av svåra
påfrestningar i dricksvattenförsörjningen. Gruppen kan anlitas av dricksvattenproducenter/-leverantörer, miljö- och hälsa, räddningstjänsten och kommunledningen. Kalmar kommun (Kalmar Vatten AB) använde sig av VAKA för
nödvattendistribution i december 2010.

34

Jämför med Östersund och parasiten Cryptosporidium som hamnade i det kommunala
dricksvattnet och slog ut hela Östersunds kommun i december år 2010.
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5.2.6 Kemikalieutsläpp/farligt gods i centrala Kalmar
I Kalmar finns järnvägen och farligt godsled nära stadskärnan, vilket innebär
risk för olycka med snabbt skeende samt många omkomna och skadade. Bland
annat kan följande problem uppstå; evakuering och/eller inrymning samt extern och intern information. Konsekvenserna kommer att variera beroende på
var olyckan sker samt vid vilken tidpunkt. Resurser kommer att krävas från ett
flertal förvaltningar/bolag då ett eller flera kommunala objekt med stor säkerhet kommer att påverkas av olyckan. Ett flertal industrier är även lokaliserade
till hamnområdet och en eventuell olycka i hamnen medför stora konsekvenser
Det psykosociala omhändertagandet kommer att bli omfattande. Stora delar av
de centrala delarna behöver spärras av, vilket medför nedsatt framkomlighet
både för utryckningsfordon och för allmänhet.
5.2.7 Trafikolycka med stort skadeutfall
Vid en trafikolycka med personer från Kalmar kommun inblandade medför
krishantering på berörd förvaltning/bolag. Brandkåren, ambulans och polis
hanterar olyckan under den akuta fasen.
5.2.8 Långvarigt bortfall av el, vatten och/eller telefoni
Långvarigt bortfall av dessa samhällsviktiga funktioner kan leda till att evakuering av främst äldre människor måste genomföras samt att trygghetslarmen slås
ut vilket skapar otrygghet både hos användarna och hos anhöriga. De allvarligaste konsekvenserna av ett el-bortfall kan delvis reduceras genom reservkraft.
Men användning av reservkraft måste förberedas innan. Antingen måste ett
stationärt reservkraftverk installeras eller måste inkoppling av ett mobilt förberedas. Tillagning av mat till äldreboenden, hemtjänst, gruppboende, skolor och
förskolor blir snabbt ett problem då inget av kommunens storkök har tillgång
till reservkraft. El-bortfall kan medföra att viktiga IT-system, såsom system för
omhändertagande av brukare inte kan användas, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda människan. Erfarenhet visar att människor ogärna
lämnar sina hem under dessa omständigheter bland annat på grund av plundringsrisken samt omhändertagandet av djur.
5.2.9 Brand i publika lokaler/särskilt boende
Det kan vara ett stort antal skadade/omkomna människor och ännu fler som
drabbas indirekt såsom anhöriga som söker sig till olycksplatsen. Detta genererar också ett mycket stort medieintresse. Utrymning av personer med nedsatt
fysisk förmåga är svårt och kräver stora personella resurser. Initialt kommer det
att finnas ett stort behov av psykosocialt omhändertagande (även för räddningspersonal) och information. Verksamheten kommer relativt snabbt att
behöva ersättningslokal. För att kunna hantera en brand i exempelvis äldreboende behöver detta övas kontinuerligt med berörda verksamheter.
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5.2.10 Brand i Gamla stan/Kvarnholmen och/eller slottet
Slottet har ett stort kulturhistoriskt värde, som är svårt att angripa släckmässigt.
Det skulle bli en stor förlust för Kalmar stad när det gäller t.ex. marknadsföringen av staden om slottet skulle bli utsatt för en brand.
Gamla stan och bebyggelsen på Kvarnholmen är väldigt känslig. Husen ligger
nära varandra och är svåra att avgränsa brandtekniskt, med innebörden att
brandspridningen till angränsande byggnader går fort. Brandkåren har påbörjat
en inventering av den gamla bebyggelsen som ska resultera i insatskort till varje
enskild större byggnad eller kvarter och information till fastighetsägare om
riskerna.
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6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område
Nummer Skadehändelse
Olyckor

O1

O2

Kemikalieutsläpp i centrala Kalmar

Järnvägsolycka med persontåg

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
&
hälsa

3

3

3

4

3

2

2

4

Kan bli allvarliga konsekvenser gällande
människors hälsa beroende på hur många
som vistas där. Stora
avspärrningar i centrum. Viktigt med information till allmänheten om inrymning/utrymning.
Kan bli allvarliga konsekvenser gällande
människors hälsa beroende på hur många
som vistas där. Störningar i tågtrafiken.
Kan vara svårt med
tillgängligheten samt
resursproblem.

Sårbarhet

Förmåga

Spridningsrisk. Saknar
plan för utrymning av
centrala delar.

Låg

Invånare kan inte ta sig Tillfredsställande
till eller från jobbet på
ordinarie sätt. Förseningar med ersättningstrafik
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Nummer Skadehändelse

O3

Kärnkraftsolycka

O4

Ammoniakutsläpp i ishallen/kommunen

O5

Kemikalieutsläpp industri t.ex. Arla

O6

Flygolycka med många
döda/skadade vid start/landning

O7

Bussolycka med många skadade och
döda

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
&
hälsa
Kan bli mycket allvarliga konsekvenser på
människors hälsa och
miljö beroende på
vindriktning från
1
5
5
5
OKG. Kommunens
resurser kommer att
användas optimalt i
och med att vi är ett
kärnkraftslän.
Tidpunkten är viktig,
3
2
2
2
men förmodligen inga
livshotande skador.
Avspärrning, inrym4
3
3
2
ning/utrymning. Kan
bli stora trafikproblem.
Många omkomna, psykiskt omhänderta3
5
3
5
gande, stor mediebevakning.
4

4

2

3

Många skadade och
döda. Stort resursbehov, media, krisgrup-

Sårbarhet

Förmåga

Se ”Plan för kärnteknisk olycka”

Tillfredsställande

Tid för upptäckt till
åtgärd. Utrymning av
begränsade delar
Tid för upptäckt till
åtgärd. Utrymning av
begränsade delar
Avstängda områden,
omhändertagande av
tredje person, informationsspridning på sociala
medier
Avstängda områden,
omhändertagande av
tredje person, informat-

Hög
Hög
Hög

Hög
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Nummer Skadehändelse

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
&
hälsa
per.

O8

Stort oljeutsläpp mot våra stränder

3

1

5

5

O9

Trafikolycka med farligt gods (centrum)

3

3

4

3

O 10

Tankbilsolycka vid vattentäkt (diesel)

3

1

5

5

Sårbarhet

Förmåga

ionsspridning på sociala
medier
Kräver stora personella Hur snabbt kan vi sätta Tillfredsställande
resurser samt skyddsin åtgärder?
kläder. Kan få omfat- Strandområden olika
tande miljökonsekven- känsliga.
ser. Stora ekonomiska Påverkan beroende på
konsekvenser för tur- vilken årstid
ismnäringen. Viktigt
med information till
allmänheten.
Kan bli allvarliga kon- Spridningsrisk. Saknar Låg
sekvenser gällande
plan för utrymning av
människors hälsa bero- centrala delar.
ende på hur många
som vistas där. Stora
avspärrningar i centrum. Viktigt med information till allmänheten om inrymning/utrymning.
Långvarig sanering,
Helt beroende på ämne Hög
vattenbrist kan uppstå och mängd.
eller ransonering. I
Reservvattentäkt
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Nummer Skadehändelse

O 11

O 12

Brand på Tjärhovet

Järnvägsolycka med farligt gods i
centrala Kalmar

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
&
hälsa
värsta fall kan vattentäkten läggas ner beroende på vilken kemikalie som läkt ut.
Miljökonsekvenser,
utrymning av Kvarnholmen vid fel vind3
2
4
4
riktning. Resurser från
södra Sverige måste
rekvireras.
Kan bli allvarliga konsekvenser gällande
människors hälsa beroende på hur många
som vistas där. Störningar i tågtrafiken
samt stora avspärrning3
3
4
4
ar i centrum. Viktigt
med information till
allmänheten om inrymning/utrymning.
Ingen av eller intransport till hamnen.

Sårbarhet

Förmåga
och/eller nödvattendistribution

Spridningsrisk. Saknar
plan för utrymning av
centrala delar.

Godtagbar

Spridningsrisk. Saknar
plan för utrymning av
centrala delar.

Godtagbar
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Nummer Skadehändelse

O 13

O 14

O 15

O 16

O 17

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
&
hälsa
Evakueringsproblem,
ersättningslokaler
Brand i skola, eller förskola äldrebomåste fram. Omhän4
3
1
4
ende
dertagande av överlevande eller skadade.
Evakueringsproblem,
ersättningslokaler
Brand i äldreboende
4
3
1
4
måste fram. Omhändertagande av överlevande eller skadade.
Stora resurser, omhändertagande av skadade
Brand i sporthall, publika lokaler,
4
3
1
5
och döda. Stora dihotell m.m.
mensioner att evakuera
och genomsöka.
Stort kulturhistoriskt
värde, svårt att angripa
släckmässigt, stor ekoBrand i Kalmar slott
2
1
2
5
nomiskt förlust för
Kalmar stad. Lokalt,
nationellt och internationellt en stor förlust.
Kan bli utsläpp som
Sjöfartsolycka i Kalmarsund
3
3
4
4
kan föranleda sanering.

Sårbarhet

Förmåga

Att man inte med
hundra procents säkerhet vet vilka som fanns
på skolan och inte

Hög

Framförallt i äldreboLåg
ende. Räcker personalstyrkan beroende på tid
på dygnet/dag i veckan?
Övas utrymning?
Att någon inte följer
Hög
regelverk

Fel i tekniskt varningssystem

Hög

oljeutsläpp

Godtagbar
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Nummer Skadehändelse

O 18

Skolskjutsolycka med skadade och
döda

O 19

Stor brand i Gamla stan

O 20

Barn/elev förolyckas

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
&
hälsa
Många skadade och
döda, stort resursbehov, media, krisgrup4
5
2
4
per. Övning för skolbusschaufförer och
skolbarn bör införas
om det inte görs idag.
Kan få katastrofala
följder både på männi3
3
2
4
skan och kulturhistoria.
Svårt att avgränsa
släckmässigt.
Stort behov av information. Skolverksamheten drabbas. Krisgrup4
4
1
2
per startas upp. Massmedialt tryck.

Väderhändelser
V1

Naturkatastrof/olycka/terrorattentat
utomlands

4

4

1

3

Sårbarhet

Förmåga

Rutiner ej inövade.
Svårt att öva med barn

Låg

Ingen skillnad mot or- Hög
dinär ”brand i byggnad”
förutom att konsekvenserna blir större i värden
Om anhöriga eller me- Hög
dia får reda på händelsen innan beslut tas om
åtgärder.
Sociala medier är en
viktig faktor

Stort psykiskt lidande. Omvärldsbevakning
Posom och krisgrupper och informationsini kommunen får stor
hämtning
belastning.

Hög
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Nummer Skadehändelse

V2

V3

Oväder (storm, orkan, snöstorm)

Översvämning

V4

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
&
hälsa
Kan bli långvariga konsekvenser med el- och
teleavbrott. Stort re4
4
5
5
sursbehov från kommunen. Stort informationsbehov.

4

1

4

4

4

4

1

2

Sjukdomar

S1

Epidemi/pandemi

3

4

2

4

Sårbarhet

Förmåga

Flera sårbarheter men
framförallt avseende
materiella skador

Hög

Skador på fastigheter.
Drabbas avloppsverk
medför det att orenat
vatten släpps ut.

Våra resurser räcker
inte till.

Stora konsekvenser för
kommunen och landstinget med personalbrist. Isolering. Prioritering av verksamheterna och vilken service
till allmänheten som
skall ges.

Blir som störst då personalbristsituationen
uppstår.
Om vi saknar förmåga
att prioritera målgrupper eller att omfördela
personal ökar sårbarheten

Förmågan är dock
fallande om ovädrets
omfattning går
utanför normalt
Hög

Godtagbar
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Nummer Skadehändelse

S2

S3

Legionella

Smittspridning

Antagonistiska hot och social oro

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
&
hälsa
Kan förekomma på
t.ex. äldreboende, förskola, gruppboende
3
3
1
2
m.m. Kan leda till sjukdomsfall och att ordinarie lokaler måste
isoleras.
Livsmedelslokaler
stängs. Mat får ordnas
på annat sätt till de
kommunala verksamheterna. Stort informationsbehov. Saluförbud
på livsmedel, krav på
mottagning och even4
3
2
3
tuell destruering. Sanering av lokaler. Vid
större matförgiftning
inom vården eller skolan kan vårdinsatser
behövas kortsiktigt.
Kostnader för personella resurser.

Sårbarhet

Förmåga

Beslut om isolering
kommer för sent.

Godtagbar

Blir som störst då personalbristsituationen
uppstår.

Godtagbar

Om vi saknar förmåga
att prioritera målgrupper eller att omfördela
personal ökar sårbarheten
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Nummer Skadehändelse

A1

A2

A3

A4

Sabotage mot vattenförsörjningen
(förgiftat)

Data virus angrepp mot ITsystemen

Hot mot personal eller förtroendevalda

Bombhot mot köpcenter, arenan
m.m.)

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
&
hälsa
Långvarig vattenbrist.
Hjälp av grannkommuner. Stort informat2
4
5
5
ionsbehov. Sjukvården
får problem.
Kan medföra att
journalförteckningar
inte blir tillgängliga. En
översyn över säkerhet4
1
1
4
en och vilka system
som är sårbara. Generella problem på samtliga arbetsplatser.

4

4

1

1

1

1

2

2

Kan förekomma mot
alla personalgrupper.
Kontakta alltid säkerhetssamordnaren samt
polisanmälan.
Utrymning. Kontakta
alltid polis och räddningstjänst. Kontakta
säkerhetssamordnaren.

Sårbarhet

Förmåga

Konsekvenserna blir
mer omfattande ju
längre tid det tar att
upptäcka

Hög

Framförallt programva- Godtagbar
ror som behandlar sekretess- och personuppgifter. Ekonomiprogramvaror som slås ut
över tid gör att vi kan
tappa kontrollen under
viss tid.
Saknar IT-säkerhetschef
Innebär att den enskilde Hög
inte kan utföra sina
arbetsuppgifter
Att man agerar irration- Hög
ellt och inte enligt rutin
eftersom det är en sällanhändelse

54 (60)

Nummer Skadehändelse

A5

Pyromanhändelser

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
Sårbarhet
&
hälsa
Svårt att bedöma konsekvenser. En pyroman
kan anlägga bränder i
publika lokaler
och/eller utomhus/ej
4
3
2
4
publika områden/lokaler. Konsekvenser kan bli allt från
oro till dödsfall.

T1

Avbrott i vattenförsörjningen

4

1

1

3

T2

Störningar i betalningssystemen

4

1

1

3

T3

Avbrott i telenätet(fast & mobilt)

5

1

1

3

Förmåga
Hög

Vattenbrist. Hjälp av
grannkommuner. Stort
informationsbehov.
Sjukvården får problem.
Svårigheter att betala
räkningar, löner m.m.
Problem att införskaffa
förnödenheter.

Risken uppstår oftast
Hög
utan förvarning oavsett
om det handlar om
bakterier eller brusten
ledning.
Låg
Bedömer att dagligvaruhandeln inte
kan hantera detta.

Trygghetslarm slås ut.
Alarmeringsstationer

Framförallt områden
utanför tätorten påver-

Godtagbar
Kraftsamling av
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Nummer Skadehändelse

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
Sårbarhet
&
hälsa
måste placeras ut för
kas
112 samtal. Oro. Vårdtagare kan drabbas.
Stort tryck på hamnen
och dess infrastruktur.
Problem mad personal
boende på Öland.

T4

Ölandsbron ur funktion (hamnen,
pendlare, media m.m.)

2

1

1

4

Förmåga
Radiokommunikation till omsorgen

8 procent av kommuLåg
nens medarbetare bor
på Öland och är beroende av bron dagligen.
Sårbarheten består i att
det tar en vecka för
Trafikverket att få fram
en färja. Kan vi samarbeta med Ölandskommunerna om kommunal
personal som inte kan
ta sig från fastlandet till
Öland?
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Nummer Skadehändelse

T5

Långvarigt elavbrott(vinter, tätort,
landsbygd)

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
&
hälsa
Elavbrott kan få stora
konsekvenser på kommunens verksamhet.
Trygghetslarm slåss ut.
IT-störningar påverkar
även journalföringssystem och övrig dokumenthantering, vilket
kan påverka sjuksköterskornas medicindelning m.m. El- och VAavbrott kan påverka
4
2
1
4
personer boende både i
ordinär och särskilda
boenden och konsekvenserna blir särskilt
stora vintertid. Om
avbrotten är långvariga
kan utrymning av bostäder bli aktuellt. Ersättningsbostäder skall
då kunna erbjudas. Mat
kan inte tillagas eller
serveras. Viss under-

Sårbarhet

Förmåga

Kommunens verksam- Godtagbar
het är mest sårbar där vi
inte har möjlighet att
koppla in reservkraft.
Invånarna är som mest
sårbara där det inte går
att värma upp bostäder.
Om elavbrottet ger
konsekvenser på telenäten och dagligvaruhandeln innebär det en
ytterligare ökad risk
Elavbrott som varar i
upp till ett halvt dygn
innebär ingen egentlig
fara för liv och hälsa
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Nummer Skadehändelse

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
Sårbarhet
&
hälsa
visning kan inte bedrivas. Elavbrott och kyla
kan innebära att skolor
måste ”stängas". Kan
behövas "värmestugor"
med matlagningsmöjligheter.

T6

Stopp i avloppsreningen pga. skyfall

4

1

3

3

T7

Driftstörning i avfallshanteringen

3

1

2

2

Andra risker
A1

VIP person råkar ut för olycka

3

1

1

1

Förmåga

Sämre rening. Kontakt
med Kalmar Vatten
AB.
Kontakt med Kalmarsundsregionens
renhållare.

Olika allvarliga konse- Godtagbar
kvenser för enskilt hushåll eller verksamhet
Sårbarheten består i att Godtagbar
kunna hämta avfall inte
i att lagra

Nytt ledarskap på
nyckelposter. Information. Förlorad kompetens.

Saknar rutiner för t.ex. Godtagbar
resor och större möten.
Problem att få fram
information från andra
myndigheter.
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Nummer Skadehändelse

A2

Hot mot varumärket Kalmar kommun och bolagen

A3

Riktade hot mot förtroendevald eller
tjänsteman

Sannolikhet Liv Miljö Ekonomi Konsekvens
&
hälsa
Beslut och verksamhet
kan snabbt påverka
varumärket. Någon
eller några arbetar aktivt med obstruerande
3
1
1
3
verksamhet

5

3

1

2

Sårbarhet

Förmåga

Om vi inte uppfattas
Låg
som helt transparenta.
Om vi inte lyfter problem till rätt nivå.
Saknar en kontinuitetsplan för detta
Finns en bedömd maximalt tolerabel avbrottstid för all verksamhet?
Inga/färre eller felakt- När hot riktas mot en
Tillfredsställande
iga beslut kan tas. Ökad (1) person är risken
arbetsbörda för kolle- större att det inte
gor. Vissa arbetsuppgif- kommer upp till ytan
ter kan bli uppskjutna
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7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat
I det här kapitlet presenteras slutsatser. Dessa är uppdelade i övergripande slutsatser
och det fortsatta säkerhetsarbetet, där mer konkreta förslag på åtgärder föreslås och
vilka områden som bör prioriteras i kommunens fortsatta säkerhetsarbete.
7.1 Övergripande åtgärder
•

Säkerhetsfrågorna behöver integreras mer i kommunens verksamheter.
Förhoppningen är att samtliga verksamheter ska diskutera sina risker och
sårbarheter utifrån sin verksamhet, verksamhetens lokalisering samt omkringliggande verksamheter. Detta skulle leda till högre säkerhetsmedvetenhet hos såväl personal som elever/brukare/hyresgäster m.fl.
Kontinuitetsplanering ar avgörande för att vara stabila under kris. I ett
större sammanhang behöver kontinuitetsplaneringen kompletteras med
maximala avbrottsnivåer, dels kopplat till en förväntad service och dels
kopplat till vårt eget varumärkesskydd.
Verksamheterna behöver utbildas i säkerhets- och krishanteringsfrågor. Utbildningarna bör anpassas till respektive verksamhet.

•

Utökat arbete i projektform, då projekt över förvaltningsgränser medför
ökad insikt i varandras risker och sårbarheter bör genomföras. Genom att
arbeta tillsammans i projekt där behövd kompetens kopplas in blir arbetet
mer effektivt. Att släppa stuprörstänkandet redan i det förebyggande arbetet skulle medföra nätverksskapande som är till nytta även i krissituationer.
Ett utökat samarbete med folkhälsofrågor, brottsförebyggande, fysiskplanering, arbetsmiljöfrågor, tillfälliga arrangemang etc. skulle genera ett positivt
kompetensutbyte.

•

För att kommunen ska ha/upprätthålla en väl fungerande krisorganisation
behövs tydliga riktlinjer, utbildningar och övningar. Samtliga förvaltningar
och bolag behöver ta fram och kvalitetssäkra egna riktlinjer för krishantering utifrån den verksamhet som bedrivs. Utbildning och övningar bör ske
både inom och mellan förvaltningar. Övningar bör genomföras vart annat
eller varje år. Både kommunens och respektive verksamhets arbete känns
som att det är på rätt väg. Vi ska fortsätta på inslaget spår!

•

För att få en uppfattning om hur ofta samt vilka olyckor/tillbud som inträffar i kommunens verksamheter krävs ett heltäckande incidentrapporteringssystem. Utifrån ett incidentrapporteringssystem genereras ett statistikunderlag som är av stor betydelse i det förebyggande arbetet. Genom att konstatera att en viss olyckstyp har hög frekvens blir det möjligt att sätta in preventiva åtgärder på ett tidigt stadium.

•

Det är viktigt att säkerhetsaspekterna görs till en naturlig del i den fysiska
planeringen. För att lyckas med detta krävs det att det skapas tydliga riktlinjer för skyddsavstånd gällande farligt gods, bensinstationer, uppställningsplatser etc. Efterlevnaden av riktlinjerna måste göras till en permanent del i
arbetet med den fysiska planeringen.
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•

Kalmar kommuns kommunikation med invånarna gällande säkerhet bör utökas. Kommunens risker och sårbarheter samt den enskildes ansvar bör
förmedlas/klargöras, via exempelvis webb och intern hemsida.
En annan relevant frågeställning är hur kommunen skall nå turister och andra
som temporärt vistas i kommunen vid en krissituation. Information då vi saknar
normala resurser behöver också förankras och övas/tillämpas.
•

Ett fortsatt stort fokus bör läggas på kommunens samverkan med andra aktörer i samhället. Genom att bygga nätverk i det förebyggande/förberedande stadiet ökar förmågan att hantera en krissituation på
ett bra och effektivt sätt. Ett samarbete mellan kommunen och näringslivet
i riskinventeringsarbetet skulle vara till stor nytta för båda parter. Enligt ny
lagstiftning ökar kommunens samordningsansvar gentemot de företag,
myndigheter etc. som är lokaliserade inom kommunens geografiska område.

7.2 Det fortsatta säkerhetsarbetet
•
•
•
•

•
•
•
•

Kalmar kommun utvecklar Risk- och Sårbarhetsanalys för varje förvaltning
och kommunalt bolag. Dessa analyser ska vara tillgängliga i respektive verksamhetshandbok.
Kommunens verksamheter behöver bli bättre på att själva analysera hur deras verksamhet fungerar under kris eller med ett bortfall av exempelvis
elektricitet eller dricksvatten.
Kommunen behöver öka beståndet av utrustning för att tillgodose behovet
av elektricitet, alternativa värmekällor och nödvattendistribution.
Vid planering av större arrangemang är det viktigt att säkerhetsfrågor läggs
in som en självklar del. Genom att redan i det inledande skedet av planeringen ta upp säkerhetsfrågor blir det möjligt att säkerställa en hög säkerhetsnivå. Det är arrangören som är ansvarig och markupplåtaren och/eller
tillståndsgivaren som är kravställare.
Kalmar kommun bör utreda frågan om TIB, tjänsteman i beredskap.
Kalmar kommun bör intensifiera arbetet med kontinuitets- och avbrottsplanering för alla verksamheter och inte bara det som bedöms som samhällsviktigt i syfte att värna om varumärket.
En plan bör tas fram för att säkerställa ett tillräckligt skydd mot hot och våld
mot förtroendevalda och tjänstemän.
Kalmar kommun bör certifiera sig mot ISO 27000, informationssäkerhet
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Kommunstyrelsen

Regler för jakt på kommunal mark
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till regler för jakt
på kommunal mark i Kalmar kommun.
Bakgrund
Kommunstyrelsen övertog den 30 september 2013, § 155 ansvaret för
räddningstjänst och kommunal skyddsjakt från servicenämnden.
Sedan övertagandet har organisering av jakten skett utifrån det upplägg
servicenämnden fastställde vilket bland annat innebär att såväl en styrgrupp som
viltråd finns. I styrgruppen ingår medlemmar från kommunledningskontoret,
servicenämnden och samhällsbyggnadskontoret. I Viltrådet ingår medlemmar
från styrgruppen, polisen, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Nationella
Viltolycksrådet (NVR) och olika jägarorganisationer.
Kommunstyrelsen har utifrån ansvaret delegerat att organisera skyddsjakt på
kommunal mark till den kommunala jaktsamordnaren på Brandkåren. Syftet
med att fastställa regler för kommunal jakt i kommunstyrelsen är att tydliggöra
hur jakten ska bedrivas på kommunens marker, vilket gör det transparent
gentemot invånarna i Kalmar kommun.
Regler för jakt på kommunal mark
Kommunen har ca 7 000 hektar fastighetsarea där ca 1 900 hektar är mark som
inte är vatten, planlagd eller utarrenderad. Kommunens markinnehav är
uppsplittrat på flera mindre områden som ofta ligger nära tätorter. Markerna kan
även innehålla motionsspår, hästverksamhet eller annan upplåtelse vilket gör
markerna svåra att jaga på.
Rutin vid skyddsjakt
Skyddsjakt beställs av samhällsbyggnadskontoret och utförs av kommunens
skyddsjägare. Serviceförvaltningen betalar enligt en fastställd taxa för fångst och

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

KS 2016/0484
avskjutning på kommunal mark. Den kommunala jaktsamordnaren ansvarar för
skyddsjakten.
Skyddsjakt genomförs efter kommunal jaktsamordnares/jaktansvarigs
instruktioner. Skyddsjakt utförs inom allmän jakttid eller efter kommunal
jaktsamordnares/jaktansvarigs instruktioner.
Om ordinarie jaktledare inte deltar i jakten utses vid varje tillfälle en ersättare för
denne. Jaktledare skall vara utsedd vid varje jakttillfälle.
Vid skyddsjakt skall skyddsjägaren eftersträva ett så diskret fullgörande av
uppdraget som möjligt. Vid val av tidpunkt, uppträdande och jaktsätt skall
största möjliga hänsyn tas till allmänheten.
Område som skall jagas avstäms med karta för att avgöra om jakten kommer
bedrivas inom eller utanför detaljplanlagt område.
Polisens vakthavande ska alltid informeras när skyddsjakt bedrivs inom
detaljplanerat område. Av informationen skall framgå vilka områden som
kommer beröras. Det skall även uppges vilka personer som deltar och vilken
bil/bilar som används med avseende på fabrikat, färg och reg.nr. Det ska även
uppges vilket/vilka viltslag skyddsjakten avser. Efter avslutad jakt avrapporteras
till polisens att jakten upphört. Dagtid delges även kommunal naturvårds/
myndighetshandläggare motsvarande uppgifter.
Vid jakt utanför detaljplanerat område informeras endast kommunal naturvårds/
myndighetshandläggare.
Vid skyddsjakt skall säkerhetsställas att hund/eftersöksekipage finns tillgänglig
enligt jaktförordningen.
Jaktledare inom respektive område ansvarar för redovisning av jaktrapporter till
kommunal jakt samordnare/jaktansvarig.
Jaktrapport skall föras vid varje skyddsjakts uppdrag och innehålla: datum, tid,
plats, körda km, antal fällda vilt per viltslag och eventuella incidenter.
Vid skyddsjakt på annans område skall ovillkorligen den områdesansvarige
kontaktas.
Alla incidenter och uppseendeväckande händelser som inträffar under
skyddsjakten skall omedelbart meddelas kommunal jaktsamordnare/
jaktansvarig. I dennes frånvaro meddelas förvaltningschef.
Vid skyddsjakt skall varselväst märkt ”Kalmar Kommun Skyddsjakt” alltid bäras.
Används hund i jakten skall även denna bära varselväst märkt som ovan.
Skyddsjägare skall även bära id-handling väl synlig som visar tillhörighet till
Kalmar kommun och skyddsjaktsorganisationen. Används privat bil i jakten skall
denna vara märkt med skylt ”Kalmar kommun ” på båda sidorna.
Områden som disponeras av skyddsjägarna

2 (3)

KS 2016/0484
Avskjutningsjakt och skyddsjakt på tätortsnära områdena och på mindre
områden som direkt gränsar till detaljplanelagt område bedrivs av skyddsjägarna.
Skyddsjägarna disponerar även Törnerum/ Ljungnäs för avskjutningsjakt.
Jordbruksarrendatorer
Jordbruksarrendatorer äger rätt att jaga vildsvin på sina arrendegårdar.
Övrig jaktbar kommunal mark
Lämplig övrig jaktbar kommunal mark ska förvaltas av jaktvårdsorganisationerna
enligt särskilda avtal. Avtalen ska precisera att marken ska användas för unga och
marklösa jägare. Kommunledningskontoret ansvarar för att dessa avtal skrivs.

Annette Andersson
kommundirektör

Bilagor:
Kartor
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Kommunalt arrende - Törnerum
Mansholmen

Posttorpet

Tallgrunden

Danerum
Gröna grund

Nyttorps
fritidsområde

Kåreborg

Killingen

Källtorp
Grässkär

Skaftnäs

Binnaretorp

Rönneskär

Slanegrun

Skärpingen

Hägnen

Enekullen

Flakö
Tallen

Flatgrundet

L. Törneskär
St. Törneskär

Staffeskär

Långö

Ljungnäs
Aleskär

N Blålägren

Blålägersgrund

Nötö

Hästhagen

L. Måsö

Tyttan

S Blålägren

Fridhem

Oxle-

Måsgrundet

Killingen

Fågelsk.omr.

holmarna

Holmsten

Ridhus

Törnerum

Äggelösan

Gärdsleh.

Årdegrundet

Klumpudden
Tovehage

Ortegrundet
Jämmerkulan

Venenäseholmen

Norrgårdsholmen

Ekeh.

Ränggrundet

Gravröse

Långskär

Hultsby

Enhagen

Hultsby

Röskär

Slomman

Hästeh.

Alekläppen

Långgrund

Gummeskär

Gräskläppen

Ryssby Röskär

Slätholmen

Solvik

Garnholmgrundet

Klicken

Kommunal mark - Vatten

Fagerö

Kommunal mark - Detaljplanerad
L. Garnh.

Ekholmen

Kommunal mark
St. Garnh.- Orimlig jakt
Harparen

Rydkulla

Galgbänken

Kommunal mark -Kanske jaktbar Lindö
Kommunal mark - Utarrenderad

Kommunalt arrende - Läckeby

Kommunal mark - Vatten
Kommunal mark - Detaljplanerad
Kommunal mark - Orimlig jakt
Kommunal mark - Resterande mark, delvis jaktbar
Kommunal mark - Utarrenderad

Kommunalt arrende - Kalmar tätort
Björnö

Eriksberg

Karlstorp

Ugglerum

Kvarnö

Oxhagen

Melby

Norrstävlö

Varvet

Rafshagen
Stävlö

Förlösa

Björkelund
Kråksmåla

Källtorp

Utskär

Hjälmö

Lindsdal

Gösbäck

Vesslö

Ödingstorp

Västerslät

Kläckeberga

Kärrstorp

Bårstad

Kylinge

Hårstorp
Barkestorp

Kalmar
flygplats

Kalmar

Ebbetorp

Smedby
Dörby

Bo

Törnebylund

Ulvsborg

Rinkabyholm
Boholmarna

Rinkaby

Stensö

Hossmo

Dunö

Hossmo
säteri

Lilla Binga

Björnö

Kallingen

Kommunal mark - Vatten
Kommunal mark - Detaljplanerad
Kalvskärsudd
Sandskär

Kommunal mark - Orimlig jakt
Kommunal mark - Resterande mark, delvis jaktbar
Kommunal mark - Utarrenderad

Kommunalt arrende - Lindsdal

Kommunal mark - Vatten
Kommunal mark - Detaljplanerad
Kommunal mark - Orimlig jakt
Kommunal mark - Resterande mark, delvis jaktbar
Kommunal mark - Utarrenderad

Kommunalt arrende - Trekanten

Kommunal mark - Vatten
Kommunal mark - Detaljplanerad
Kommunal mark - Orimlig jakt
Kommunal mark - Resterande mark, delvis jaktbar
Kommunal mark - Utarrenderad

Kommunalt arrende - Moskogen 1:1

Kommunal mark - Vatten
Kommunal mark - Detaljplanerad
Kommunal mark - Orimlig jakt
Kommunal mark - Resterande mark, delvis jaktbar
Kommunal mark - Utarrenderad

Kommunalt arrende - Smedby

Kommunal mark - Vatten
Kommunal mark - Detaljplanerad
Kommunal mark - Orimlig jakt
Kommunal mark - Resterande mark, delvis jaktbar
Kommunal mark - Utarrenderad

Kommunalt arrende - Ljungbyholm

Kommunal mark - Vatten
Kommunal mark - Detaljplanerad
Kommunal mark - Orimlig jakt
Kommunal mark - Resterande mark, delvis jaktbar
Kommunal mark - Utarrenderad

Kommunalt arrende - Vassmolösa

Kommunal mark - Vatten
Kommunal mark - Detaljplanerad
Kommunal mark - Orimlig jakt
Kommunal mark - Resterande mark, delvis jaktbar
Kommunal mark - Utarrenderad

704

234

15

Kommunalt arrende - Ölvingstorp 1:6 mm

Holmen

230

710

215

410
411

211
225
223

413

Holmsberg

Nygård

221

421

Mören

423
424

Södra Ölvingstorp

426

428

Borgholmsbacken

Ölvingstorp

431

Mören

440

Mörabacken

441
442

Spjällen

³
³

E22

Korskälla

342

Fureborg
340

Vassmolösa

Hockland

³
³

E22

330

Södremo

Vassmolösa
320

³
³

E22

411

Djupadal

Kommunal mark - Vatten

Melltorp

Kullahagen

Södremo

Kommunal mark - Detaljplanerad

412
410

Kommunal mark - Orimlig jakt
323

321

Kommunal mark - Resterande mark, delvis jaktbar

Melltorp
320
312

310

302

Kommunal mark - Utarrenderad

Kommunalt arrende - Påryd

Kommunal mark - Vatten
Kommunal mark - Detaljplanerad
Kommunal mark - Orimlig jakt
Kommunal mark - Resterande mark, delvis jaktbar
Kommunal mark - Utarrenderad

Kommunalt arrende - Halltorp
221

322

222
321

211

Namnerum
111

125

123

115

127

Namnerum

114

Stora

Motorpet

Namnerum
129

317
131

130

315

310
311

307

Idrottsplats
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17
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10

11

7

9

Skola

Skola

14

holmsvägen

22

21

15

2

kyrka

15

G la s

Förskola
Fritidshem

1
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4

9
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HALLTORP
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F ly

Halltorps

3

Y gg
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12

20
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8

Torpvä ge n

Sågverk

Kyrkogård
Församlingshem

3
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12
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2
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6

7
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Distriktsköterska
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1
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9

24

14
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12

10

20

e pa

S
Återvinningsstation
4

Oxelspång

16

34
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24

3
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18
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20

11
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15

Lyckhult

e vä

19
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Åly

bä
Bonde

ä
ov
ls b
O

Målen
431

Värnaby

Kommunal mark - Vatten
Kommunal mark - Detaljplanerad
Kommunal mark - Orimlig jakt
Kommunal mark - Resterande
mark, delvis jaktbar
Fångstgrop
Kommunal mark - Utarrenderad

187

Kommunalt arrende - Tvärskog
202

3
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2
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1
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Skruvarna

4
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Ölvingstorp
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1
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Grustag

7
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16

18

3
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17

sSåning

Förskola

Skola

5

9
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vägen

7

Bygdegård
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ens-

arv
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8

Be
te

11

a
Allem

Isbana
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ardriv
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Kö

8
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10

gen

Sågverk

2
2

13

6

24

14

M
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TVÄRSKOG

rp
sv
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4

Idrottsplats
23

en

Församlingshem

m
vits
Hö

1

1

Grustag
Ryabacken

kabo
väge
n

11

Grustag

b
Törs

6

la To

24

2

Gam

an

Bad

Ryamon

Grustag

v äg
lare
Möl

en

36

Hembygdsgård
9

Kommunal mark - Vatten
Kommunal mark - Detaljplanerad

Blomstermålen

Stora kärr

21

Kommunal mark - Orimlig jakt
Blomslät

23

20

28

Kommunal mark - Resterande mark, delvis jaktbar
Kommunal mark - Utarrenderad

a

Kommunalt arrende - Rinkabyholm

Kommunal mark - Vatten
Kommunal mark - Detaljplanerad
Kommunal mark - Orimlig jakt
Kommunal mark - Resterande mark, delvis jaktbar
Kommunal mark - Utarrenderad

Kommunalt arrende - Skällby 14:1
³
³

E22

102
\\

104

Skällby

108

³
³

E22

107

110
109

112

209
111
206

115

208

Skällby Norrgård

120

Fotb.pl.

122
124

Skällby

126
128
130

502

Bygdegård
413415
411
420

Skällby

Skällby

140
142
141

143

611

Mariagården
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Datum
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Kommunstyrelsen

Policy och regler kring jaktarrende på Kalmar
kommuns mark - yttrande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och
överlämnar det till kommunens revisorer som svar på riktad frågeställning
kring policy och regler kring jaktarrende på Kalmar kommuns mark.
Bakgrund
Kommunens revisorer har i en skrivelse från den 26 maj 2016 ställt en rad
frågor kring avskjutningsmöjligheter och jaktarrenden på kommunens mark.
Yttrande
Utifrån revisorernas frågor avger kommunstyrelsen följande svar:
1. Hur stor är arealen där det föreligger möjligheter för avskjutningsjakt
på kommunens mark?
Hektar
Total kommunal fastighetsarea
7075
- Varav vatten
1672
Resterande land areal
5403
- Varav planlagd mark
2160
Resterande ej planlagd mark
3243
- Varav orimlig för jakt
792
Övrig mark, sällan jaktbar
2452
- Varav utarrenderad
541
Resterande ledig mark*
1910
*Observera att det inte innebär att ”resterande ledig mark” är normal jaktmark.
Det ingår en hel del små spridda områden intill tätorter som inte är jaktbara,
även de stora områdena kan vara problematiska att jaga på. Vid LjungnäsTörnerum påverkar hästverksamheten och bågskyttebanan jaktmöjligheterna

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se
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även utanför de ytor som är utarrenderade. Vid exempelvis Ingelstorp, Läckeby
och Vassmolösa finns motionsspår o.s.v.
2. Hur är jaktverksamheten organiserad i kommunen? Ansvarig
nämnd/styrelse? Ansvarig tjänsteman?
Kommunstyrelsen ansvarar för utförandet av kommunal skyddsjakt. Jakten
är organiserad enligt bifogad organisationsskiss med kommunstyrelsens
arbetsutskott som ansvarig nämnd/styrelse. Enligt gällande
delegationsordning är det den kommunala jaktsamordnaren/jaktansvarig
Kenneth Emricsson som är ansvarig tjänsteman.
3. Vilka styrdokument finns gällande jaktverksamheten? Av vem och
när fastställdes dessa?
Uppdragsbeskrivning för skyddsjägare och för medlem i kommunalt jaktlag.
Dessa fastställdes den 4 december 2013 av Annette Andersson
4. Finns någon policy som beskriver affärstransaktioner mellan
kommunanställda och kommunen? Inkluderar dessa även frågor
rörande jaktarrenden och jaktmöjligheter?
Nej, någon sådan policy finns inte.
5. Hur sker tilldelning av jaktarrenden?
I dagsläget sker normalt ingen tilldelning då jakten sköts i egen regi. Dock
har mindre områden arrenderats ut och då företrädesvis till personer som
sålt marken till kommunen eller vid något tillfälle till intilliggande
markägare.
6. På vilka grunder vilar prissättning av jaktarrenden?
Nuvarande avgift för gällande avtal är baserade på Lantbrukarnas
riksförbunds tidigare rekommendationer, ca 1000 kr/10 ha
7. Finns någon officiell kö för jaktlag?
Nej det gör det inte. När jakten omorganiserades 2013 gjordes
bedömningen att den kommunala marken inte var lämplig att arrenderas ut
då den till stora delar består av frilufts och rekreationsområden. För att
kunna hålla en hög säkerhet, ha god kontroll på hur jakt bedrivs på
kommunal mark och för att kunna anpassa jakten efter den rörlighet som
finns på markerna gjordes denna bedömning.
8. Skrivs avtal gällande jaktarrende? Vem har rätt att teckna dessa avtal?
Nej, för närvarande tecknas inga nya jaktarrendesavtal med anledning av att
kommunen har en egen jaktorganisation. Vid eventuella önskemål om nya
arrendatorer skulle dessa annonseras ut för att tillmötesgå likabehandlingsprincipen. Samtliga nya arrendeavtal sker i samverkan med kommunens
plan- och exploateringsenhet som är kommunens markägarrepresentant.
9. Har kommunen gjort någon uppföljning av priser för arrenden?
Nej, det har ej varit aktuellt.
10. Hur hanteras eventuella risker för att de anställda ska
förmånsbeskattas för tilldelade rättigheter?
I dagsläget finns ingen hantering av sådana eventuella risker.
11. På vilket sätt följer kommunen upp jaktintensiteten på kommunens
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marker? Görs löpande bedömningar om jakt bedrivs i den omfattning
som krävs?
Två gånger per år görs avstämningar med olika extern aktörer i viltrådet om
hur viltpopulationen ser ut. Sex gånger per år träffas viltgruppen (jägarna)
för avstämning. Utöver detta gör jaktledarna kontinuerligt inventering och
bedömning av vilttätheten inom respektive område. Det förs också
noggrann statistik på avskjutningen. Hänsyn tas också till antalet viltolyckor
vilket avskjutningen anpassas efter i den mån det är möjligt.

Annette Andersson
kommundirektör

Bilagor
Skrivelse från revisionen

Kenneth Emricsson
jaktsamordnare

Jakt organisation
Kalmar Kommun

KSAU

Kommundirektör
Annette Andersson
Viltråd 2ggr/år
Styrgruppen
Jaktledare
Länsstyrelsen
Polisen
LRF
NVR
Svenska Jägarförbundet
Jägarnas Riksförbund
Möre älgskötselområde
Ryssby älgskötselområde
Kalmarsunds jaktvårdskrets

Styrgrupp
Annette Andersson KL
Eva Jansson SBK
Göran Persson SF
Kenneth Emricsson KL
Tomas Buren SBK

Viltgrupp 6 ggr/år
Samtliga
Skyddsjägare

Kommunal jaktsamordnare/
Jakt ansvarig
Kenneth Emricsson
Jaktledare
NN Omr.1
NN Omr.2
Skyddsjägare
NN 1
NN 2
NN 3
NN 4
NN 5
NN 6
NN 7
NN 8

Naturvårds/myndighets
handläggare SBK
Tomas Buren

Kontaktpersoner (NVR)
NN (Omr 1)
NN (Omr 2)
Eftersöksjägare (NVR)
NN 1
NN 2
NN 3

FUNKTIONER OCH ANSVAR

Organisationen
• Uppskatta och hålla viltbeståndet på en så pass lämplig nivå så
att olägenheter och/eller konflikter mellan medborgare och vilt
kan undvikas.
• Bedriva skyddsjakt när så krävs exempelvis vid sanitär
olägenhet och risk för smittspridning.

FUNKTIONER OCH ANSVAR

KSAU
• Ramar
• Mål
• Uppdrag

FUNKTIONER OCH ANSVAR

Kommundirektör
• Ekonomi
• Uppföljning

FUNKTIONER OCH ANSVAR

Styrgrupp
• Riktlinjer för verksamheten
• Uppföljning

FUNKTIONER OCH ANSVAR

Miljöchef SBK
• Myndighetsföreträdare

FUNKTIONER OCH ANSVAR

Förvaltare
• Arrende
• Kontrakt
• Kartor

FUNKTIONER OCH ANSVAR

Jaktansvarig
• Representant för jakträttsinnehavare, Ekonomi, Samordning,
Tillstånd, ID och Statistik, m.m

FUNKTIONER OCH ANSVAR

Naturvårds-/myndhandläggare
•
•
•

Ta emot klagomål mm
Göra första prioritet
Informera jaktansvarig myndighetsföreträdare. Förse
organisationen med kartmaterial

FUNKTIONER OCH ANSVAR

Jaktledare
• Leder och organiserar samt ansvarar för säkerheten vid jakt
• Inventering inom respektive område

FUNKTIONER OCH ANSVAR

Kommunal Skyddsjägare
•
•
•
•
•

Tidsbegränsat enligt uppdragsbeskrivning
Tillståndspliktigt inom detalj planlagt område
Inneha ID-handling
Skydds Jakt inom detalj planlagt område
Avskjutningsjakt ej detalj planlagt område

FUNKTIONER OCH ANSVAR

Eftersöksjägare (Polisen NVR)
• På polisens uppdrag utföra eftersök av skadat vilt som uppstått
genom kollision med motorburet eller spårbundet fordon.

FUNKTIONER OCH ANSVAR

Kontaktperson (Polisen NVR)
• På polisens uppdrag ringa ut eftersöksjägare
• Kontakta markägare
• Rapportskrivning

FUNKTIONER OCH ANSVAR

VILTRÅD (träffas 2 ggr/år)
• Skapa samverkan och samsyn i jakt- och viltvårdsfrågor.

FUNKTIONER OCH ANSVAR

VILTGRUPP (träffas 4-6 ggr/år)
• Planera och följa upp det praktiska arbetet med jakt och
viltvården

Jakt organisation Kalmar Kommun
Organisationen

Ansvar
Uppskatta och hålla viltbeståndet på en så pass lämplig nivå
så att olägenheter och/eller konflikter mellan medborgare
och vilt kan undvikas .
Bedriva skyddsjakt när så krävs ex vid sanitär olägenhet och risk för
smittspridning .

Kommunstyrelsen

Ramar,Mål,Uppdrag

Styrgrupp
Förvaltningschef KLK
Miljöchef SBK
Förvaltare
Jaktansvarig
Naturvårds/myndhandläggare

Riktlinjer för verksamheten
Ekonomi-uppföljning
Myndighetsförträdare
Arenden,Kontrakt ,Kartor
Repr för Jakträttsinnehavare, Samordna,Tillstånd,ID,Statistik
Ta emot klagomål m.m.Göra första prio. Informera jaktansvarig
Myndighetsförträdare. Förse organisationen med kartmaterial

Jaktledare

Ansvarig vid jakt tillfällen, Jaktupplägg,Inventering inom resp.område

Skyddsjägare

Tillstånds pliktig. Inneha ID handling.Jakt inom planlagt område

Eftersöksjägare (Polisen NVR) På polisens uppdrag utföra eftersök av skadat vilt som uppstått
genom kollision med motorburet eller spårbundet fordon.
Kontaktperson (Polisen NVR) På polisens uppdrag ringa ut eftersöksjägare. Kontakta markägare samt
rapportskrivning.
Viltråd (träffas 2 ggr/år

Skapa samverkan och samsyn i jakt och viltvårds frågor .

Viltgrupp (Träffas 4-6 ggr/år

Planera och följa upp det praktiska arbetet med jakt och viltvården.
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Servicenämnden
§ 59
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Låt fler smaka
på vår mat, erbjud matlådor
Dnr SFN 2016/0143
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-04-05
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Låt fler smaka på vår mat, erbjud
matlådor
Bakgrund
Motionen föreslår att serviceförvaltningen i samarbete med fackförvaltningarna
ges i uppdrag att utreda om och hur personal och medborgare kan ges
möjlighet att köpa överbliven mat i form av matlådor vid kommunens
förskolor, skolor och boenden.
Yttrande
Kostverksamheterna har inte överbliven mat att sälja.
Mat som returneras från serveringsbarer eller kantiner får inte sparas eller säljas
vidare på grund av hygieniska skäl. Endast mat som inte lämnat tillagningskök
får återanvändas.
Kost skolas och kost omsorgs tillagningskök tar hand om överbliven mat i
köken genom:
 servering som alternativ rätt vid senare tillfälle
 infrysning och servering som extra rätt vid underproduktion eller under
skollov
 återanvändning i kommande menyers tillagning
Beslut
Servicenämnden föreslår att:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 juni 2016
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Servicenämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-05-25

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Mikael Lindberg

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Björn Hedbäck
0480-450556

2016-04-05

SFN 2016/0143

Servicenämnden

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Låt fler
smaka på vår mat, erbjud matlådor
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen.
Bakgrund
Motionen föreslår att serviceförvaltningen i samarbete med fackförvaltningarna
ges i uppdrag att utreda om och hur personal och medborgare kan ges möjlighet att köpa överbliven mat i form av matlådor vid kommunens förskolor,
skolor och boenden.
Yttrande
Kostverksamheterna har inte överbliven mat att sälja.
Mat som returneras från serveringsbarer eller kantiner får inte sparas eller säljas
vidare på grund av hygieniska skäl. Endast mat som inte lämnat tillagningskök
får återanvändas.
Kost skolas och Kost omsorgs tillagningskök tar hand om överbliven mat i
köken genom:
- Servering som alternativ rätt vid senare tillfälle.
- Infrysning och servering som extra rätt vid underproduktion eller under
skollov.
- Återanvändning i kommande menyers tillagning.

Björn Hedbäck
Supportchef
Bilaga:
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) – Låt fler smaka på vår mat, erbjud matlådor.

Serviceförvaltningen Chefer
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │bjorn.hedback@kalmar.se

2016-03-04

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L)
Låt fler smaka på vår mat – erbjud matlådor
I kommunen har ett mycket medvetet arbete med att minska matsvinnet pågått, fokus har legat på att
minska mängden mat som slängs. Genom god menyplanering kan man ta tillvara den mat som aldrig
serverats genom att erbjuda den som alternativ rätt nästa dag, eller använda ingredienserna i andra
rätter. Men hur tar vi tillvara på de enstaka portioner som blir över som vi inte kan använda?
Optimering av mängden tillagad mat har effektiviserats ytterligare, men oplanerad frånvaro kan leda
till att mat aldrig serveras.
I en magisteruppsats vid SLU i Uppsala föreslog en student 2009 att överbliven mat borde få köpas av
personal och föräldrar som ett led i att minska matsvinnet.
Media rapporterade i november 2015 om Dalby Hage förskola utanför Uppsala där föräldrar kan köpa
frysta matlådor gjord av överbliven mat. På så sätt slängs ännu mindre mängd mat och förskolan får in
lite pengar som de inte skulle ha fått annars. Dessutom får föräldrarna god kännedom om vad barnen
äter och tillgång till näringsriktig mat på jobbet. Att erbjuda något liknande i Kalmar skulle vara till
gagn för både miljön och kommunen.
På träffpunkterna förekommer redan idag att besökare förutom att äta på plats även köper med sig
matlådor som ett alternativ till den mat som distribueras.
Intäkter av matlådorna kunde återgå till kostenheten och användas för ytterligare kvalitetshöjande
åtgärder. Jag vill inte att förslaget ska innebära onödigt merarbete för personalen utan att man
undersöker om detta kan göras på ett smidigt sätt. Kanske kan den pågående utredningen om fler
betalsätt bidra till att finna lösningar på hur betalning kan ske.
Jag föreställer mig att man t.ex. i samband med att man lämnar sitt barn i skolan eller vid ett besök hos
en anhörig vid ett boende frågar om en matlåda finns. Man får matlådan, swishar in och visar
personalen att betalning är gjord.
Utifrån ovanstående intentioner föreslår jag fullmäktige besluta:
-

Att serviceförvaltningen i samarbete med fackförvaltningarna ges i uppdrag att utreda om och
hur personal och medborgare kan ges möjlighet att köpa överbliven mat i form av matlådor
vid kommunens förskolor, skolor och boenden.

Carl-Henrik Sölvinger (L)

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Niklas Andersson
Tel: 0480-45 00 37

Datum

2016-08-31

Ärendebeteckning

KS 2016/0516

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om kommunens Återbruk och
KSRR:s nya återvinningscentral
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som svar på
medborgarförslag om att bygga ihop KSRR:s återvinningscentral med
kommunens återbruk.
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att Återbrukets verksamhet flyttas till den nya
återvinningscentral som KSRR ska bygga. Syftet är att kunna återvinna mer av de
saker som idag slängs i KSRR:s containrar. Förslagsställaren skriver t.ex. ”Om
man kommer med en cykel så bedömer personal om den går att sälja vidare, om
så är fallet så ställs den till försäljning hos återbruket, om den inte säljs på ex tre
månader så går den till skrot.”.
Yttrande
Att återvinna så mycket som möjligt är både angeläget och viktigt. Att flytta hela
Återbrukets verksamhet till KSSR utifrån medborgarförslaget skulle dock innebära
en mycket stor investering både personellt och lokalmässigt som inte anses
motiverad. I KSRR:s regi finns dessutom redan ett fungerande upplägg kring
hantering av återbruksmaterial i samarbete med de ideella hjälporganisationerna.
En ytterligare aspekt i sammanhanget är att det inom ramen för en arbetsmarknadsenhet kan finnas ett behov av att anpassa arbetsmiljön, vilket kan vara
svårt att uppnå om man till och från styrs av ett hårt tryck utifrån ett externt
inflöde av återbruksmaterial.
Niklas Andersson
Områdesansvarig, område arbetsmarknad
Bilaga:
Medborgarförslag

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Ann-Mari.Nilsson@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Patrik Ihrman
50084

2016-09-26

Ärendebeteckning

KS 2016/0866

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag gällande fastigheten Skansen
2
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget gällande fastigheten Skansen 2.
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att när tomträttsfastigheten Skansen 2 friköps
så ska fastighetens gränser justeraras.
Yttrande
Fastigheten Skansen 2 har sedan 1 oktober 1986 varit upplåten med tomträtt
till Riksbyggens bostadsrättsförening Villa Skansen. Fastigheten består av två
delområden, ett kring bostadshuset och ett utgörande fastighetsparkeringen.
I en överenskommelse från år 1987 har kommunen och bostadsrättsföreningen
reglerat nyttjandet av marken tillhörande Skansen 2. Detta för att bla bevara
den så kallade ”pulkabacken”.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2016, § 156 att sälja fastigheten
Skansen 2 till bostadsrättsföreningen.
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har tidigare varit i
kontakt med förslagsställaren, se svar i bilaga.
Patrik Ihrman
Markingenjör
Bilagor:
Svar till förslagsställaren

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange
text.│Patrik.Ihrman@kalmar.se

KS 2016/0866
Medborgarförslag
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Suzanne Hammargren
50635

2016-09-14

KFN 2016/0136

Kultur- och fritidsnämnden

Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län 2017-2021
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till remissvar gällande Regional biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län
2017-2021.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta kultur- och fritidsnämndens förslag som sitt.
Bakgrund
Länets första regionala biblioteksplan har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter för regionbiblioteket, regionförbundet, landstinget och
kommunal bibliotekssamverkan. Den regionala biblioteksplanen anger regionbibliotekets mål för biblioteksverksamheten inom kultursamverkansmodellen.
Kommunstyrelsen har ombetts att yttra sig angående Regional biblioteksplan
för Regionbiblioteket i Kalmar län 2017-2021.
Remissyttrandet har skett i samverkan med barn- och ungdomsnämnden samt
Södermöre kommundelsnämnd. Nämnderna är mycket positiva till att en regional biblioteksplan formuleras som ska vara länets strategiska styrdokument
för regional biblioteksplan och vill därför gärna lämna ett yttrande.
Nämnderna ställer sig positiva till att den Regionala planen är framtagen utifrån
gällande styrdokument 2016; bibliotekslagen, Regional utvecklingsstrategi för
Kalmar län 2012-2020, Regional kulturplan län 2015-2017 och Regional Digital
Agenda.
Regional biblioteksplan s 3
Den regionala biblioteksplanen är ett strategiskt underlag för samverkan och
kvalitets- och utvecklingsarbete med kommunernas folkbibliotek, skolbibliotek,
folkhögskolor och studieförbund.

Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotek
Adress Box 610, 391 26 KALMAR │ Besök Tullslätten 4
Tel 0480-45 00 00 vx │Suzanne.Hammargren@kalmar.se
KF

KFN 2016/0136
För att ge planen en mer tydlighet bör de olika samarbetspartnernas biblioteksuppdrag definieras. Därmed ges en bättre förutsättning för samverkan.
Jämlik biblioteksverksamhet s 4
Under rubriken Jämställd biblioteksverksamhet står följande:
”På länets bibliotek ska både personal och besökare känna sig inkluderade och
välkomna. Länets bibliotek ska drivas utifrån ett jämställt perspektiv avseende
bemötande och utbud till såväl kvinnor, män och hbtq-personer.”
För att alla ska känna sig välkomna och inkluderade på länets bibliotek, så bör
alla diskrimineringsgrunder beaktas och inte bara kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.
Rubriken och texten bör därför ändras till följande:
På länets bibliotek ska både personal och besökare känna sig inkluderade och
välkomna. Länets bibliotek ska drivas utifrån ett jämlikt perspektiv avseende
bemötande och utbud till alla.
Biblioteksråd och uppföljning s 4
Den regionala biblioteksstrategin ska kopplas till nationell nivå via en referensgrupp som ska samordna uppföljning av kommunala och landstingets biblioteksplaner samt rapportera till Kungliga biblioteket, Regionförbundets styrelse
samt till Landstingets kulturnämnd.
Sammansättningen av referensgruppen är av stor vikt och att dess olika uppdrag inom biblioteksområdet är definierat.
Faktabilagan 1 Bibliotekslandskapet i Kalmar län – en kort beskrivning
Under rubriken Bibliotek inom grundskola, gymnasium och universitet i bilaga
1,står följande:
”Skolbiblioteken vänder sig till elever och lärare samt erbjuder i varierande
omfattning litteratur, läsfrämjande insatser och undervisning i informationssökning. Personalbemanningen varierar i mycket stor utsträckning och det är
endast gymnasiebiblioteken som kan sägas ha en rimlig bemanning. Biblioteksverksamheten styrs av skollagen:
36§ Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.”
Att generalisera och utan grundläggande fakta, jämföra bemanning på gymnasieskolan och grundskolan bör tas bort ur den regionala biblioteksplanen. Vi
föreslår att meningen på s 6, tredje stycket, andra meningen kortas ner till ”personalbemanningen varierar i mycket stor utsträckning.”
Faktabilagan 2 ” Omvärld och trender i sammanfattning”
Bilaga 2, Omvärld och trender i sammanfattning är positiv men en återkoppling mellan dessa och utvecklingsområdena med dess mål som görs i den Regionala biblioteksstrategin skulle förtydliga hur regionbiblioteket ska förhålla sig
till och arbeta för dessa omvärldsfaktorer och trender.
Det är viktigt att poängtera att prioriteringar i verksamheten bibliotekens
funktion i framtiden saknas även på nationell nivå.
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Lolita Persson
förvaltningschef
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Suzanne Hammargren
bibliotekschef

Bilagor:
Remiss- Regional biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län 2017-2021

Sida

Begäran om yttrande

1(1)

Datum

2016-05-23

Dnr 160098

Kulturnämnden

Samtliga kommunstyrelser i Kalmar län
övriga enligt sändlista

Begäran om yttrande angående Regional biblioteksplan
Kulturnämnden översänder förslag till regional biblioteksplan för Kalmar län
2017-2021. Planen är ett strategiskt styrdokument för regional
biblioteksverksamhet och har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av
representanter för regionbiblioteket, regionförbundet, landstinget och
kommunal biblioteksverksamhet. Det är länets första regionala
biblioteksplan och den anger regionbibliotekets mål för
biblioteksverksamheten inom kultursamverkansmodellen.
Kulturnämnden överlämnar biblioteksplanen för yttrande med önskan om
bred förankring. Svar på remissen önskas senast 30 september.
Adress för mail: landstinget@ltkalmar.se
Adress för post: Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar

Maria Ixcot Nilsson
Ordförande Kulturnämnden
Landstinget i Kalmar län

Gull-Britt Johansson
Förvaltningschef Bildning och Kultur
Telefon 0480-844 14
gull-britt.johansson@ltkalmar.se

Bilagor
Bilaga 1

Remiss: Regional biblioteksplan

Bilaga 2

Sändlista

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-840 00

833-3007

Utbildningsverksamhet
Box 601
391 26 Kalmar

1

Kulturnämnden

Regional Biblioteksplan för
Regionbiblioteket i Kalmar län

2017 – 2021
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Inledning
De regionala biblioteken har sitt ursprung i centralbiblioteken som bildades på 30-talet för att
stödja kommunernas folkbibliotek. Centralbiblioteken utvecklades till länsbibliotek vars
viktigaste uppgift var medieförsörjning. Från att ha haft rollen som lånecentraler och
depåbibliotek har den regionala biblioteksverksamheten genom bibliotekslagen utvecklats till
få en strategiskt utvecklande regional roll genom att stödja samverkan, verksamhets- och
kvalitetsutveckling. I bibliotekslagen formuleras det regionala uppdraget:
”Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional
biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när
det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.”
Regionbiblioteket i Kalmar län är placerat på Regionförbundet i samverkan med regional
utveckling. Genom kultursamverkansmodellen finansierar Landstinget i Kalmar i län
regionbiblioteket tillsammans med Statens Kulturråd.
Regionbiblioteket i Kalmar läns uppgift är att samverka med kommunernas folk- och
skolbibliotek, regionbiblioteken i angränsande län, Föreningen Sveriges läns- och
regionbibliotekarier samt folkhögskolorna och folkbildningen genom Kalmar Läns
Bildningsförbund. På nationell nivå samverkar Regionbiblioteket med Kungliga biblioteket
och Myndigheten för tillgängliga medier. I biblioteksplanen 17§ ställs krav på:
”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet”
Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 är länets strategiska styrdokument för
regional biblioteksverksamhet. Det är länets första regionala biblioteksplan och den anger
regionbibliotekets mål för biblioteksverksamheten inom kultursamverkansmodellen.
Biblioteksplanen är framtagen utifrån gällande styrdokument 2016:
 Bibliotekslagen
 Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012 -2020
 Regional kulturplan Kalmar län 2015-2017
 Regional Digital Agenda
Regionbiblioteket ska medverka till att biblioteksplanen förverkligas, prioritera målen i årliga
verksamhetsplaner samt följa upp planen.
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Regional biblioteksplan
Den regionala biblioteksplanen är ett strategiskt underlag för samverkan, kvalitets- och
utvecklingsarbete med kommunernas folk- och skolbibliotek, folkhögskolor och
studieförbund.
Övergripande mål
Grunden för all biblioteksverksamhet är det demokratiska samhället med fri tillgång till
litteratur och information för alla. Barn och unga, tillgänglighet och integration är prioriterade
områden.
Utvecklingsområden
Biblioteken som mötesplats
Biblioteken ska vara en mötesplats i det demokratiska samhället och verka för delaktighet,
tillgänglighet och lärande.
MÅL:
Regionbiblioteket ska stödja biblioteken som mötesplats genom att:
 Främja yttrandefrihet och fri information i ett regionalt sammanhang
 Lyfta aktuella frågor om yttrandefrihet och fri information ur ett såväl lokalt som
globalt perspektiv
 Stödja den fysiska och digitala tillgängligheten till bibliotekens tjänster och utbud
 Samordna bibliotekens insatser och erfarenheter inom de prioriterade områdena: barn
och unga, tillgänglighet och integration.
Biblioteken för litteratur och läsfrämjande
Litteraturen ska etableras inom länets konst och kulturutbud. Länet ska kännetecknas av
litteratur, poesi, skrivande, berättande och öppen debatt samt glädjen och lusten till läsning
och integration.
MÅL:
Regionbiblioteket ska stödja bibliotekens verksamhet med litteratur och läsfrämjande genom
att:
 Kartlägga litteraturområdet avseende det litterära arvet, författare, illustratörer, förlag,
utbildningar, litterära sällskap, skrivar- och berättarverksamheter
 Arbeta fram en handlingsplan för litteraturområdet
 Stödja folkbibliotekens och skolbibliotekens läsfrämjande verksamhet för barn och
unga i länet genom samordnade insatser mellan regionbiblioteken,
kommunbiblioteken, skolbiblioteken och folkbildningen i Kalmar län.
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Biblioteksservice med god kvalitet i hela länet
Alla bibliotek i länet ska ha personal med adekvat utbildning inom olika områden, kunskaper i
olika språk och kommunikation.
MÅL:
Regionbiblioteket ska främja biblioteksservice med god kvalitet i hela länet genom att:






Kartlägga kompetensbehov och erbjuda kompetensutveckling anpassad efter nutida
och framtida omvärldsfaktorer.
Medverka till kompetensdelning mellan bibliotek.
Erbjuda en mötesplats för erfarenhetsutbyte samt möjlighet till samordning biblioteken
emellan.
Hålla kontakt med andra offentliga aktörer och civilsamhället för samverkan och
omvärldsbevakning.
Ta fram en regional skolbiblioteksstrategi.

Jämställd biblioteksverksamhet
På länets bibliotek ska både personal och besökare känna sig inkluderade och välkomna.
Länets bibliotek ska drivas utifrån ett jämställt perspektiv avseende bemötande och utbud till
såväl kvinnor, män och hbtq-personer.
MÅL:
Regionbiblioteket ska främja jämställd biblioteksverksamhet i länet genom att:




Kartlägga kompetensbehov och erbjuda kompetensutveckling för att stärka
jämställdhets- och hbtq-perspektiv.
Lyfta aktuella jämställdhetsfrågor ur ett såväl lokalt som regionalt perspektiv vid
aktiviteter anordnade av Regionbiblioteket.
Utveckla användningen av könsuppdelad statistik över bibliotekens besökare i länet

Biblioteksråd och uppföljning
Kungliga biblioteket har ett särskilt ansvar för
”… den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur de biblioteksplaner som kommuner och
landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) har utformats och hur de
används.”
Kungliga biblioteket har även uppdraget:
”att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna
som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats
och hur de används.”
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Kungliga biblioteket driver ett nätverk med de landets regionala biblioteksverksamheter,
nätverket träffas regelbundet inom begreppet Kvalitetsdialog.
För att få stöd i uppföljningen av den regionala biblioteksplanen ska Regionbiblioteket inrätta
en referensgrupp, ett regionalt biblioteksråd. Regionbiblioteket ska samordna uppföljningen
och rapportera till Kungliga biblioteket, Regionförbundets styrelse samt till Landstingets
kulturnämnd.
Referensgruppen ska bestå av företrädare för kommunernas folkbibliotek och skolbibliotek,
folkhögskolor och studieförbunden genom Kalmar Läns Bildningsförbund samt vid behov
företrädare för andra offentliga aktörer eller civilsamhället.

Bilagor:
Bilaga 1 Bibliotekslandskapet
Bilaga 2 Omvärldsfaktorer och trender
Bilaga 3 Politiska styrdokument
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Bilaga 1

Bibliotekslandskapet i Kalmar län – en kort beskrivning
Folkbibliotek
Enligt bibliotekslagen ska Folkbiblioteken vara tillgängliga för alla och anpassade till
användarnas behov. I lagen prioriteras, barn och unga, personer med funktionsnedsättning,
minoritetsspråken och personer med annat modersmål än svenska
I Kalmar län finns ca 50 folkbiblioteksenheter, varav 12 är huvudbibliotek. Biblioteken
bemannas av 160 tjänster – merparten heltider. Det totala medieanslaget är 13 miljoner kr och
antalet publika datorer är 200. I Kalmar län finns 235 598 invånare. 66,8 kronor per invånare
blir medieanslaget, vilket ligger klart över rikssnittet. Vi kan dock konstatera att resurserna till
medier varierar kraftigt mellan kommunerna, från 39 kr per invånare till 94.
.
Medieanslag per kommun och per inv.
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm

411 611
406 200
1 062 500
723 986
752 702
730 000
3 050 200
1 187 185
1 262 331
1 290 600
770 288
810 100

94
55
84
51
64
51
39
52
83

Ett bibliotek saknas, samt två bibliotek har inte uppgivit siffror i redovisningen ovan.
Det område som de flesta bibliotek uppgivit som prioriterat är Barn, unga och läsning.
Integrerade bibliotek
I Kalmar län finns ca 25 integrerade bibliotek, dvs bibliotek som både arbetar mot allmänhet
och skola.
Bibliotek inom grundskola, gymnasium och universitet
Skolbiblioteken vänder sig till elever och lärare samt erbjuder i varierande omfattning
litteratur, läsfrämjande insatser och undervisning i informationssökning.
Personalbemanningen varierar i mycket stor utsträckning och det är endast
gymnasiebiblioteken som kan sägas ha en rimlig bemanning. Biblioteksverksamheten här
styrs av skollagen:
36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

Universitetsbibliotek
De har som primär målgrupp studerande och anställda vid lärosätet.
Linneuniversitetet har bibliotek både i Kalmar och Växjö, dessutom sköter man det
medicinska biblioteket åt landstinget.
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I Bibliotekslagen 12 § fastställs:
”Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som omfattas
av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de
områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan”.
Det medicinska e-biblioteket
Vänder sig till personal vid sjukhuset och studerande på vårdutbildningar.
Universitetsbiblioteket sköter på uppdrag av Landstinget det medicinska biblioteket, som
avvecklat sina medicinska bibliotek i Kalmar, Västervik och Oskarshamn
Bibliotek inom vuxenutbildning (KOMVUX, Folkhögskolor),
Dessa saknar i stor utsträckning egna biblioteksresurser. Målgrupp är studerande och lärare.
Länet har 5 folkhögskolor Högalid, Öland, Gamleby, Vimmerby och Oskarshamn.
Vuxenutbildning finns i de flesta kommuner och använder sig i stor utsträckning av de
kommunala folkbiblioteken.
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Bilaga 2

Omvärld och trender i sammanfattning
Bakgrund
Folkbibliotekens kärnverksamhet kan sammanfattas enlig följande:
Fri tillgång till litteratur och information för alla för att stärka och värna det demokratiska
samhällsskicket. Utifrån detta uppdrag varierar inriktningen beroende på påverkan av
omvärldsfaktorer och trender.
Trender inom biblioteksvärlden
En sammanfattning av de trender som kan skönjas inom biblioteksvärlden skulle kunna se ut
enligt följande:
Att inte bara konsumera bibliotekens tjänster utan var en del av dem är en stark trend
representerad av bl.a. den sk Makerrörelsen. Kallad folkbildning genom ny teknik. Planeras i
Oskarshamn.
Att ge låntagare och besökare tillgång till bibliotekens utbud utanför ordinarie öppettider är en
annan trend, benämnd Meröppet. Finns i Färjestaden
Biblioteket som mötesplats med varierat utbud i samma hus: olika kulturupplevelser, lärande,
digitala tjänster m.m
Omvärldsfaktorer som kommer att påverka biblioteksvärlden de närmaste 5 åren
En nationell biblioteksstrategi, som skall konkretisera bibliotekslagen, ska vara klar 2019.
Om man studerar direktiven tror vi att följande kommer att få mest påverkan i länet: att ge alla
invånare tillgång till en likvärdig biblioteksservice. Detta kommer att kräva en ökad
samverkan på alla nivåer.
Den regionala digitala agendan, som är politiskt antagen i länet. Kan komma att ge
biblioteken en viktig roll vid inrättande av s.k. E-serviceverkstäder och när det gäller att lära
ut Internet och hur man använder E-tjänster.
Givetvis kommer Internet /informationsexplosionen och den tekniska utvecklingen att påverka
biblioteken i mycket hög utsträckning. Sedan 1994 har biblioteken mycket snabbt tagit till nya
arbetsmetoder och uppgifter och så kommer det att fortsätta. Här tror vi att samarbete lokalt,
regionalt och nationellt är en nödvändig förutsättning.
Sist men inte minst kommer den ekonomiska utvecklingen lokalt, men även regionalt och
nationellt ha stor betydelse

9
Bilaga 3

Använda styrdokument
Bibliotekens Internationella manifest (UNESCO)
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/03/BIBLIOTEKENSINTERNATIONELLA-MANIFEST-WEBB.pdf , s. 12
Här sammanfattas folkbibliotekens uppdrag inom olika områden läsning, utbildning, kultur,
samhällsinformation, digitala informationstjänster mm
Bibliotekslagen
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottensdokument/Betankanden/Arenden/201314/KrU2/, bl.a. § 11
Den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag beskrivs med nyckelorden Samverkan,
Kvalitet och Verksamhetsutveckling.
Den regionala utvecklingsstrategin, RUS
http://www.rfkl.se/sv/Om-Kalmar-Lan/RUS/, kap Lärande
Bibliotek, studieförbund och folkhögskolor har en viktig roll i regional utveckling och fler
länsinvånare skall bil digitalt delaktiga är bl.a. områden som lyfts i avsnittet.
Kulturplanen
http://www.rfkl.se/Documents/Rapporter/Kultur/Kulturplan%202015-2017.pdf, se avsnitt
bibliotek och litteratur.
En handlingsplan för litteratur skall tas fram, i samverkan med externa aktörer skall en
satsning på ökad läsförmåga göras, biblioteken som mötesplats skall utvecklas och
samordning av integrationsinsatser är prioriterat.
Regional digital agenda
http://www.rfkl.se/agenda, se mål och aktiviteter under Kompetens
Regionbiblioteket ska i samverkan med andra aktörer bidra till ökad digital delaktighet och
inrättande av sk E-serviceverkstäder
Verksamhetsplan för regionbiblioteket 2016, ej publ
Här föreslås bl.a. at regionbiblioteket skall
- ge förutsättningar till ökad kunskap om digitala verktyg
- färdigställa underlag till den regionala biblioteksplanen
- kartlägga länets litterära landskap och påbörja arbetet med handlingsplanen för litteratur
Skollagen
http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar, §36
Bl.a. sägs att elever på olika stadier och i olika skolformer ska ha tillgång till skolbibliotek,
men inget om bibliotekens bemanning.

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Jonas Sverkén
50044

2016-06-16

KS 2016/0591

Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 KALMAR

Remiss - vattenskyddsområde med
skyddsföreskrifter för grundvattentäkt Råsbäck,
Kalmar kommun
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande över vattenskyddsområde med
skyddsföreskrifter för grundvattentäkt Råsbäck, Kalmar kommun.

Kalmar den 20 juni 2016

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax +46 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande ansökan om bygglov Åby 13:2 - SBN 2016-1948 resp. KS 2016/0829
den 5 september 2016 12:55:22

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Läckeby 2:5 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av
befintligt hus på fastigheten Åby 13:2.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Faisal Shukur; Rebecka Sandelius
Yttrande ansökan om bygglov Askkakan 3 - SBN 2016/1948 resp. KS 2016/0830
den 5 september 2016 15:42:28

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheterna Gösbäck 5:10,
Gösbäck 9:5 och Gösbäck 3:164 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för
nybyggnad av familjecentral samt rivning av befintlig byggnad på fastigheten Askkakan 3. Detta
förutsatt att ansökan stämmer överens med de utvecklingstankar som finns i den pågående
detaljplanen för Lindsdals centrum.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande ansökan om bygglov Åby 6:22 - SBN 2016-3761 resp. KS 2016/0831
den 5 september 2016 12:43:12

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Åby 6:2 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Åby 6:22.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande ansökan om bygglov Gösbäck 4:195 - SBN 2016/3940 resp. KS 2016/0868
den 7 september 2016 11:19:11

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Gösbäck 2:80
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
på fastigheten Gösbäck 4:195.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Rinkaby 31:2 - SBN 2016-3690 resp KS 2016/0839
den 20 september 2016 10:39:12

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastighet Rinkaby 5:34 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Rinkaby
31:2.
/Josefine Robertsson
enligt uppdrag Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande ansökan om bygglov Skäktstolen 1 - SBN 2016-2540 resp. KS 2016/0845
den 13 september 2016 11:42:47

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Gösbäck 2:80
inga synpunkter på inkommen ansökan om tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Skäktstolen 1.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande ansökan om bygglov Hålkakan 5 - SBN 2016-2747 resp. KS 2016/0846
den 13 september 2016 13:17:57

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Lindeberga 1:95
inga synpunkter på inkommen ansökan om tillbyggnad av garage på fastigheten Hålkakan 5.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande ansökan om bygglov Råseglaren 19 - SBN 2016-4123 resp. KS 2016/0847
den 13 september 2016 13:32:07

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Norrliden 2:13
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten
Råseglaren 19.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
"sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Yttrande bygglovsansökan Hyacinten 19 - SBN 2016-3980 resp KS 2016/0848
den 15 september 2016 10:24:17

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten
Kalmarsundsparken 2:9 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av
parhus samt rivning av terrass och garagedel på Hyacinten 19.
/Johanna Kindqvist
enligt uppdrag Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Översten 2 - SBN 2016-3379 resp KS 2016/0849
den 20 september 2016 10:23:48

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheterna Törneby 8:18
och 8:20 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd på
Översten 2.
/Johanna Kindqvist
enligt uppdrag Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Pär Svanfeldt
Yttrande ansökan om bygglov Tallbocken 1 - SBN 2016-2512 resp. KS 2016/0871
den 19 september 2016 07:16:28

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Oxhagen 2:1
och Berga 10:2 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnadshus av
flerbostadshus på fastigheten Tallbocken 1.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Rosmari 9 - SBN 2016-4570 resp KS 2016/0904
den 23 september 2016 14:21:53

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Krafslösa 6:23
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, sluss på
fastigheten Rosmari 9.
/Maria Jakobsson

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 30 augusti 2016 kl. 8:30-9:15
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 77-83
Beslutande
Anders Andersson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Johan Persson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 5 september 2016.
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§ 77
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L); Reformera
deltidsbrandkåren i Kalmar kommun
Dnr KS 2016/0409
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2016.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion, ”Reformera deltidsbrandkåren i
Kalmar kommun”, föreslagit att en utredning ska göras i syfte att eventuellt
införa en s.k. FIP-organisation vid Brandkåren i Kalmar.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen:
En FIP-organisation (Första Insats Person) innebär att deltidsstyrkorna
förfogar över mindre fordon för ett förstahandsingripande vid räddningstjänst
och som inte har en brandstationsbasering. Sådana lösningar började användas
i svensk räddningstjänst för ett tiotal år sedan och anledningen är den ofta
svåra rekryteringssituationen som råder i deltidsorganisationerna.
Vid Kalmar Brandkår finns ett FIP-fordon placerat i Tvärskog som ett
komplement till styrkan i Påryd. Anledningen till detta är den ytterst svåra
rekryteringsproblematiken i Påryd. Vissa tider går det idag inte att upprätthålla
stipulerad styrka i Påryd.
En FIP-organisation kan mycket väl göra en snabb första insats i avvaktan på
ordinarie styrka och fordon. Emellertid finns det också ett arbetsmiljöproblem
med att enbart en person initialt ingriper då skadeplatser av varierande slag kan
innebära ett stort antal risker. Dock går de risker som finns, på ett acceptabelt
sätt, att hantera med utbildning och begränsning av vad en FIP-person får
utföra för moment på en skadeplats. Ett införande av en FIP-organisation på
alla tre deltidsstyrkor innebär att två nya mindre räddningsfordon får anskaffas.
Kommunfullmäktige föreslås bifalla Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att
utreda ett eventuellt införande av en s.k. FIP-organisation vid Brandkåren i
Kalmar.
Överläggning
Räddningschef Gert Friberg redogör för ärendet.
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) att arbetsutskottet ska
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
Carl-Henrik Sölvingers förslag.
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2016-08-30
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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.
Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott under våren
2017.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från S, C och V redovisar en protokollsanteckning enligt
följande:
”Deltidsbrandkårerna fyller en viktig uppgift. Vi vill från majoriteten markera
att en FIP-organisation aldrig kan ersätta deltidsbrandkårerna.”

§ 78
Medborgarförslag om att decimera antalet kaniner på
Ängö
Dnr KS 2016/0530
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2016.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen ska
medverka till att decimera antalet kaniner vid och omkring fiskebodarna på
Ängö.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande:
Kalmar kommun bedriver redan idag och sedan lång tid tillbaka, jakt på
kaniner på bland annat Ängö. Arbetet med att decimera populationen av
kaniner är något som ständigt pågår inom framförallt Kalmar tätort. Problemet
för närvarande är att populationen har ökat väldigt mycket och då naturligtvis
också på Ängö. Under perioden april-juli bedrivs dock denna jakt endast i
undantagsfall. Skälet till detta är att kaninerna då är inne i en föryngringsperiod
och har ungar. Under denna period är det också väldigt stor rörlighet på
människor vilket gör att jakten blir svårare att utföra ur ett säkerhetsperspektiv.
Den efterfrågade åtgärden i förslaget är med andra ord redan aktiv sedan länge
men kommer att intensifieras då populationen av kaniner hela tiden ökar. Då
skyddsjakten återupptas kommer också aktuellt område på Ängö att prioriteras.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
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Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget om att decimera antalet kaniner på Ängö.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

§ 79
Reglementen för Kalmar kommuns nämnder
Dnr KS 2016/0231
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 augusti 2016.
Sammanställning av remissvar.
Förslag till Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder.
Reglemente för barn- och ungdomsnämnden.
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Reglemente för kommunstyrelsen.
Reglemente för omsorgsnämnden.
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
Reglemente för servicenämnden.
Reglemente för socialnämnden.
Reglemente för Södermöre kommundelsnämnd.
Reglemente för överförmyndarnämnden.
Bakgrund
Utifrån Sveriges Kommuner och Landstings förslag till normalreglemente har
ett Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder tagits fram. 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. Kommunstyrelsen 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.
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Detta utifrån kommunfullmäktiges årliga beslut om budget och att där anvisas
investeringsbudgeten till kommunstyrelsen. Planutskottet föreslås bli kommunstyrelsens beredande organ för planering av investeringar. I samband med
förtydligandet av kommunstyrelsens ansvar för investeringar i fastigheter och
infrastruktur har också ansvaren för samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden gjorts tydligare i deras reglementen. Bl.a. har samhällsbyggnadsnämndens 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.
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 synpunkterna har sammanställts. 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 administration inom områdena.
Överläggning
Anders Saur och Jonas Sverkén, kommunledningskontoret, går igenom
ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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.

§ 80
Yttrande över Regional strategi; Hälsa och Kultur i
Hälsolänet Kalmar
Dnr KS 2016/0559
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 augusti 2016.
Remiss Regional strategi - Hälsa och Kultur i Hälsolänet Kalmar.
Landstinget i Kalmar läns skrivelse den 23 maj 2016.
Bakgrund
Regionförbundet och Landstinget i Kalmar län initierade 2013 projektet Hälsa
& Kultur som leds av Kalmar Läns Museum. Inom projektet har ett förslag till
en länsövergripande strategi för Hälsa och Kultur utarbetats i samverkan med
olika aktörer inom projektet. Kalmar kommun är inbjuden att lämna
synpunkter på strategin som också innebär en överenskommelse mellan
kommuner i Kalmar län och landstinget.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över förslag till
strateg och föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka förslaget och att det ska
omarbetas i nära samverkan med kommunala företrädare.
Beredning av ärendet har skett i samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen, kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning.
Överläggning
Strateg för social hållbarhet Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret,
redogör för ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
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.

§ 81
Ekonomirapport 2016 - efter juni månad
Dnr KS 2016/0011
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2016.
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.
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I denna uppföljning, efter juni månad, har barn- och ungdomsnämnden
reviderat 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
budgetavvikelse på -2,1 mnkr, en försämring med 2,1 mnkr jämfört med
uppföljningen efter april månad.
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och
Landsting (cirkulär 16:45) beräknas en budgetavvikelse för skatter och
kommunal 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
helårsprognos för årets resultat på 44,3 mnkr, en avvikelse mot budget på 31,7
mnkr. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 36,8 mnkr.
Överläggning
Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, går igenom ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten
2016 – efter juni månad.

§ 82
Byteaterns expansion på fastigheten Oljefabriken 3
och godkännande av investeringsram för Kalmar
Hamn AB
Dnr KS 2016/0775
Handlingar
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 18 augusti 2016.
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s styrelseprotokoll den 23 augusti 2016,
§ 57.
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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 omoch tillbyggnad i fastigheten för Byteaterns verksamhet.
Underlaget för framtagande av förändringsåtgärder utgörs av Byteaterns
redovisade behov av verksamhetsytor. Totalt behöver ca 3 360 kvm byggas om
och den totala ytan behöver ökas med ca 1 100 kvm.
Landstinget gör ett långsiktigt åtagande för lokalerna och förhöjt driftbidrag till
Byteatern som därmed 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. Kalmar Hamns beräknade investeringsvolym för projektet samt
övriga investeringar i hamnverksamheten uppgår för perioden 2016-2020 till ca
60 miljoner kronor
Byteatern kommer att behöva tillfälliga lokaler för viss del av verksamheten
under byggentreprenadens genomförandetid.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Byteaterns expansion på fastigheten
Oljefabriken 3, Kalmar Hamn.
Kommunfullmäktige beslutar att i budget 2018 utöka kultur-och fritidsnämndens 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-, omoch tillbyggnader samt markentreprenader inom en investeringsram uppgående
till 60 mnkr för perioden 2016-2020.

§ 83
Motion från Björn Brändewall (L); Hjälp Kalmarbor att
öppna sina hem för flyktingar
Dnr KS 2015/1117
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 augusti 2016.
Motion.
Bakgrund
Björn Brändewall (L) föreslår i en motion att kommunen aktivt ska uppmuntra
och hjälpa Kalmarbor att hyra ut hela eller delar av sina bostäder till flyktingar,
i samma anda som Faluns ”Öppna ditt hem” eller liknande samt att följa upp
och utvärdera resultatet av denna verksamhet årligen.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet
framgår bland annat följande:
I motionen beskrivs boende för asylsökande vilket är ytterst staten och
migrationsverkets ansvar. Kommunens ansvar tar vid när människor fått asyl
och tillstånd att bo i Sverige. Det är då Kalmar kommun ska erbjuda första
bostad till anvisade nyanlända flyktingar.
De flesta av de nyanlända är ensamhushåll och inte familjer. Migrationsverket
beräknar att till årsskiftet är upp till 80 % av de som ska anvisas ensamhushåll.
I många fall finns anhöriga i andra länder och väntar på återförening.
I Kalmar kommun liksom i många andra kommuner råder bostadsbrist, särskilt
vad gäller små lägenheter. Detta har gjort att kommunen har ett system och hyr
upp lägenheter för att sedan hyra ut dessa i andra hand. För att möta behovet
av lägenheter för nyanlända så har Kalmar kommun via invandrarservice under
lång tid haft en särskild boendesamordnare. Särskilda gruppboenden har även
börjat inrättas i år där ensamstående kan hyra ett rum med gemensamma
utrymmen som kök, duschar och samlingsrum.
Under maj 2016 genomfördes en kampanj för att fånga in eventuella privata
uthyrare i kommunen, precis som det projekt som motionären beskriver i sin
motion. Det blev en allmän mobilisering kring frågan både internt i kommunen
samt bland potentiella uthyrare. Detta har resulterat i att årets inflyttning av
anvisade nyanlända flyktingar bör lösas.
Sedan projektet Öppna ditt hem startade i Falun den 1 december 2015 har de
fått 18 intresseanmälningar och erhållit 11 bostäder genom privata uthyrare.
Kalmar kommun har som jämförelse under året fått 23 lägenheter och 45 rum i
gruppboende till förfogande. Totalt gör det ca 160 lägenheter för uthyrning
och av dessa är 5 privata uthyrare.
På kort sikt kommer bostadsbristen bestå men på längre sikt är förhoppningen
att det nu påbörjade bostadsbyggandet kommer ge balans och göra det lättare
att erbjuda boende för nyinflyttade.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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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.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”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.”

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 13 september 2016 kl. 8:30-9:20
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 84-88
Beslutande
Anders Andersson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Bertil Dahl

Anslaget på kommunens anslagstavla, § 84 den 14 september och §§ 85-88 den
19 september 2016.
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§ 84
Upphandling av färskt kött, charkuteri- och
korvprodukter
Dnr KS 2016/0786
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 september 2016.
Bakgrund
Upphandlingen omfattar produktsortimenten färskt kött, charkuteri- och
korvprodukter enligt sortimentsspecifikationen för enheter inom
skolverksamhet, servicehus, centralkök, förskolor m.fl. för successivt uttag
under avtalstiden. Upphandlingen är uppdelad i följande tre anbudsdelar där
utvärdering kommer att ske separat för varje anbudsdel och en leverantör
kommer att utses per del:
1.
2.
3.

Färska köttdetaljer från gris och nötkött.
Färska ekologiska köttdetaljer av nötkött.
Charkuterivaror/korv-sortiment.

Upphandlingen omfattar Kalmar kommun inkl. samverkanskommuner samt
Kalmarsunds Gymnasieförbund.
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara
kvalificerat.
Avtalstiden är från och med 2017-01-01 t.o.m. 2018-12-31. Därefter har
beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år.
Överläggning
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag
att slutföra upphandlingen av färskt kött, charkuteri- och korvprodukter och
teckna avtal med Charkett AB (org.nr. 556722-9017).
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

§ 85
Återrapport kring aktiviteter för barn och unga med
funktionsnedsättning inom kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr KS 2014/0336
Handlingar
Kultur- och fritidsförvaltningens rapport den 12 september 2016.
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Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 15 april 2014, § 46.
Bakgrund
I samarbete med Stockholms universitet och forskarenheten i Stockholms stad
togs en särskild särskoleenkät fram 2012. Enkäten innehöll bland annat frågor
om fritid, skola, hälsa och mobbing. Alla särskoleelever på högstadiet och
gymnasiet fick möjlighet att besvara enkäten. När resultatet överlämnats till
Kalmar kommun under 2012 bildades en arbetsgrupp med företrädare för
socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt gymnasieförbundet. Under 2012 och 2013 informerades
berörd personal och respektive nämnder om slutsatserna och fick möjlighet att
lämna synpunkter. I rapporten redovisades en sammanfattning av enkätsvaren
samt prioriterade områden för kommande insatser.
Den 15 april 2014 redovisades rapporten till kommunstyrelsens arbetsutskott
som uttalade att det med anledning av rapporten är mycket viktigt att fortsätta
det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet för särskolans elever med
utgångspunkt från enkätsvaren. Vidare skulle en återrapportering av arbetet
ske.
Överläggning
Katarina Johansson Storm, kultur- och fritidsförvaltningen, redogör för
rapporten.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 86
Ansökan om medel från Kalmar Brandkårs
Jubileumsfond
Dnr KS 2016/0824
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2016.
Ansökan om medel från Kalmar Brandkårs jubileumsfond.
Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond av år 1945.
Program för konferens Skadeplats 2016.
Bakgrund
Brandkårens Jubileumsfond instiftades 1945 via en insamling av stadens
medborgare i samband med Kalmar Brandkårs 40-årsjubileum.
Fondens medel är i första hand avsedd att ”Belöna en brandman vid kåren
som i samband med eldsvåda eller annan olyckshändelse utfört den bästa
räddningsprestationen eller såsom hjälp till pensionerad brandman, till änka
eller barn efter avliden brandman alternativt som stipendium för förkovran åt
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brandman, i yrket.” Under årens lopp har det varit mycket få sökande samt
ansökningar som inte stämmer överens med fondens ändamål. På grund av
detta ansökte stiftelsens förvaltare under år 2015 om permutation.
En ansökan om tilldelning har nu inkommit för att med fondens hjälp kunna
delta i en fortbildning i operativt skadeplatsarbete under tre dagar. Utbildningen arrangeras den 27-29 september 2016 av Svenska Brandskyddsföreningen, Sveriges Brandbefäl, MSB samt räddningstjänsten Skåne Nordväst.
Då ändamålet med medlen ur jubileumsfonden bedöms överensstämma med
fondens statuter föreslås ansökan beviljas. Kapitalet i stiftelsen är härefter
förbrukat och den avslutas därför i och med denna utdelning.
Överläggning
Räddningschef Gert Friberg redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar ansökan om 57 988 kronor att
användas till fortbildning genom deltagande i konferensen ”Skadeplats 2016”.

§ 87
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Låt fler smaka
på vår mat - erbjud matlådor
Dnr KS 2016/0230
Handlingar
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 25 maj 2016, § 59.
Serviceförvaltningens skrivelse den 5 april 2016.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att serviceförvaltningen i
samarbete med fackförvaltningarna ges i uppdrag att utreda om och hur
personal och medborgare kan ges möjlighet att köpa överbliven mat i form av
matlådor vid kommunens förskolor, skolor och boenden.
Servicenämnden har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande:
”Kostverksamheterna har inte överbliven mat att sälja. Mat som returneras
från serveringsbarer eller kantiner får inte sparas eller säljas vidare på grund av
hygieniska skäl. Endast mat som inte lämnat tillagningskök får återanvändas.
Kost skolas och kost omsorgs tillagningskök tar hand om överbliven mat i
köken genom:
- servering som alternativ rätt vid senare tillfälle
- infrysning och servering som extra rätt vid underproduktion eller under
skollov
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-

återanvändning i kommande menyers tillagning”

Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande utgör svar på motionen.
Överläggning
Björn Hedbäck, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen.
Motionen ska härmed anses besvarad.

§ 88
Medborgarförslag om sammanslagning av kommunens
Återbruk och KSRR:s återvinningscentral
Dnr KS 2016/0516
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 augusti 2016.
Medborgarförslag.
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att Återbrukets verksamhet flyttas till den nya
återvinningscentral som Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ska bygga.
Syftet är att kunna återvinna mer av de saker som idag slängs i KSRR:s
containrar.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
medborgarförslaget:
”Att återvinna så mycket som möjligt är både angeläget och viktigt. Att flytta
hela Återbrukets verksamhet till KSSR utifrån medborgarförslaget skulle dock
innebära en mycket stor investering både personellt och lokalmässigt som inte
anses motiverad. I KSRR:s regi finns dessutom redan ett fungerande upplägg
kring hantering av återbruksmaterial i samarbete med de ideella hjälporganisationerna.
En ytterligare aspekt i sammanhanget är att det inom ramen för en arbetsmarknadsenhet kan finnas ett behov av att anpassa arbetsmiljön, vilket kan
vara svårt att uppnå om man till och från styrs av ett hårt tryck utifrån ett
externt inflöde av återbruksmaterial.”
Överläggning
Niklas Andersson, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som svar på
medborgarförslag om att bygga ihop KSRR:s återvinningscentral med
kommunens återbruk.
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-30

Kommunstyrelsens planutskott

Tid
Tisdagen den 30 augusti 2016 kl. 10:00-11:10
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 67-78
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Jonas Lövgren (M)
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Anders Andersson (C)
Bertil Dahl (V)
Ersättare
Dzenita Abaza (S)
Ingemar Einarsson (C)

ordförande
vice ordförande
§§ 67-74
§§ 75-78

§§ 67-74

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Bertil Dahl

Anslaget på kommunens anslagstavla den 13 september 2016.
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Fastställande av föredragningslista
Ordföranden föreslår följande förändringar och tillägg på föredragningslistan:
- Ärende 8: Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra
Djurängen, PEAB etapp 1, ändras från beslutsärende till
informationsärende.
- Information om Kalmarsundsregionens Renhållares arrende på Södra
utmarken.
Sedan överläggningen avslutats beslutar planutskottet att fastställa
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag.

§ 67
Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i
Kalmar kommun
Dnr KS 2015/0044
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 augusti 2016.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 15 juni 2016, § 120.
Yttrandet Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar kommun,
2016-05-18.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav den 3 februari 2015 kommundirektören i uppdrag att
utreda bland annat planmässiga förutsättningar för placering av en ny bad- och
friskvårdsanläggning i Kalmar kommun.
Samhällsbyggnadskontoret fick därefter i uppdrag att utreda flera olika
lokaliseringsalternativ och den 12 januari 2016 beslutade kommunstyrelsen 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 dialog 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.
Samhällsbyggnadskontoret har efter genomförd medborgardialog sammanställt
de inkomna synpunkterna och tillsammans med tidigare genomförda
utredningar och styrande dokument ligger dessa till grund för samhällsbyggnadskontorets lokaliseringsbedömning.
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att Snurrom är den lämpligaste
platsen ur ett långsiktigt stadsutvecklingsperspektiv för placeringen av den nya
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bad- och friskvårdsanläggningen i Kalmar kommun. Bedömningen väger in
både regionala och lokala behov, nutida såväl som framtida.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 juni 2016 att föreslå
kommunfullmäktige att en ny bad- och friskvårdsanläggning ska placeras i
Snurrom, på del av fastigheten Kläckeberga 10:1.
Överläggning
Eva-Lena Larsdotter, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Jonas Lövgren (M) föreslår att ärendet ska återremitteras för 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.
2. Johan Persson (S) föreslår att planutskottet ska tillstyrka
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om planutskottet vill avgöra
ärendet idag eller återremittera det. Han finner att planutskottet vill avgöra
ärendet idag.
Härefter frågar ordföranden om planutskottet vill tillstyrka eller avstyrka
samhällsbyggnadsnämndens förslag. Han finner att planutskottet tillstyrker
förslaget.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att en ny bad- och friskvårdsanläggning ska
placeras i Snurrom, på del av fastigheten Kläckeberga 10:1.
Reservation
Jonas Lövgren (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
förslag om återremiss och anför:
”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
Bertil Dahl (V) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”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
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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.
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.”

§ 68
Planbesked för fastigheten Krafslösa 4:33, Björkudden
Dnr KS 2016/0014
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2016.
Yttrande till planbesked för fastigheten Krafslösa 4:33, Björkudden.
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Ansökan.
Bakgrund
Sten Ludvigssons stiftelse har ansökt om planbesked för att kunna pröva
detaljplan för enbostadshus i grupp på fastigheten Krafslösa 4:33. Den tänkta
upplåtelseformen för bostäderna är enskilt ägande. Antalet bostäder får
bedömas i ett eventuellt detaljplanearbete, men uppskattningsvis kan det röra
sig om cirka 20 hushåll.
I den fördjupade översiktsplanen för Norrliden Strand från 2012 pekas
Krafslösa 4:33 ut som område vilket bör studeras för framtida bostadsbebyggelse. Det finns god kollektivtrafikförsörjning via Norrlidsvägen till
innerstaden och mot Hansa city. Gång- och cykelnätet är väl utbyggt både
inom stadsdelen och vidare in till stadskärnan.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att projektet prioriteras för planarbete.
Detaljplanen beräknas antas under 2018.
Överläggning
Planarkitekt Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för
fastigheten Krafslösa 4:33, Björkudden. Detaljplanen beräknas antas under
2018.
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2.

§ 69
Planbesked för fastigheten Visiret S:1, Funkabo
Dnr KS 2016/0436
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 april 2016.
Yttrande till planbesked för fastigheten Visiret S:1, Funkabo.
Ansökan.
Bakgrund
Kalmarhem AB har den 18 april 2016 lämnat in en ansökan om planbesked för
att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Visiret S:1. Syftet är att uppföra
flerbostadshus anpassad till kringliggande 50-talsbebyggelse. Intentionen är att
kunna inrymma ca 70-90 hyresrätter i storlekarna 1-4 ROK. Norra delen av
parkeringen planeras att behållas och ytterligare parkeringsplatser tillskapas
genom omfördelning på fastigheterna Visiret, Riddaren och Svärdet.
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Fastigheten Visiret S:1 har närhet till både offentlig och kommersiell service,
samt till gröna rekreationsområden som t ex Tallhagsskogen och Svinö, men
också till Skälby med 4H-gård, lekplats och stora ytor för andra aktiviteter.
I översiktsplanen pekas Norra vägen ut som ett stadsutvecklingsstråk, kallad
Diagonalen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att projektet prioriteras för planarbete.
Detaljplanen beräknas antas under 2018.
Överläggning
Planarkitekt Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för
fastigheten Visiret S:1, Funkabo. Detaljplanen beräknas antas under
2018.
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2.

§ 70
Planbesked för delar av fastigheterna Hossmo 5:1
samt Hossmo 8:1
Dnr KS 2016/0015
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2016.
Yttrande till planbesked för fastigheten Hossmo 5:1 och 8:1.
Synpunkter från sökande den 13 juli 2016.
Ansökan.
Bakgrund
En ansökan om planbesked för att upprätta en ny detaljplan för delar av
fastigheterna har lämnats in av fastighetsägarna till Hossmo 5:1 och 8:1. Syftet
är att uppföra nya enbostadshus i grupp på svårbrukad jordbruksmark. Ansökt
område ligger inte inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att med hänsyn till riksintresse för
kulturmiljö, strandskydd, markhöjder och jordbruksmark ge ett negativt svar
till sökanden angående förfrågan om ny detaljplan för nya enbostadshus i
grupp på del av fastigheterna Hossmo 5:1 och 8:1.
Området omfattas av den fördjupade översiktsplanen för södra staden med
omgivande kulturlandskap (antagen av kommunfullmäktige i februari 2015).
Föreslagna områden för bostadsbebyggelse ligger inte inom de utpekade
områdena för bostadsutveckling i den fördjupade översiktsplanen.
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Överläggning
Planarkitekt Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att ärendet ska återremitteras
till samhällsbyggnadskontoret för att bland annat undersöka möjligheterna att
pröva bygglov direkt, utan detaljplan.
Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet att återremittera
ärendet i enlighet med Johan Perssons förslag.
Beslut
Planutskottet beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadskontoret.

§ 71
Försäljning av fastigheten Arkaden 3 i Norrliden, friköp
av tomträtt
Dnr KS 2016/0594
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 juni 2016.
Karta.
Bakgrund
Fastigheten Arkaden 3 är sedan mars 1968 upplåten med tomträtt till
Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 19.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, § 182, om
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har
tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag.
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit
bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheten, med en tomtareal om 48 145 m2
och 180 bostadsrättslägenheter. Efter förhandling har föreningen accepterat
erbjudandet om att friköpa fastigheten för 14 443 500 kronor. Detta har
beräknats med utgångspunkt av våningsyta samt markvärde om 1 000
kronor/m2 BTA (bruttoarea), vilket har bedömts av värderingsföretag.
Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på
310 000 kronor för tomträttsfastigheten Arkaden 3.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Arkaden 3 för
14 443 500 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 19
(org nr 732400-2810).
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§ 72
Försäljning av fastigheten Skansen 2 i Gamla Stan,
friköp av tomträtt
Dnr KS 2016/0713
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 juli 2016.
Karta.
Bakgrund
Fastigheten Skansen 2 är sedan oktober 1986 upplåten med tomträtt till
Riksbyggens Bostadsrättsförening Villa Skansen.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, § 182, om
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har
tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag.
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit
bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheten, med en tomtareal om 1 332 m2.
Efter förhandling har föreningen accepterat erbjudandet om att friköpa
fastigheten för ett belopp av 1 818 000 kronor. Detta har beräknats med
utgångspunkt av våningsyta samt markvärde om 3 000 kronor/m2 BTA
(bruttoarea), vilket har bedömts av värderingsföretag.
Byggnaden på fastigheten, Villa Skansen, har av länsstyrelsen förklarats som
byggnadsminne. Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av
tomträttsavgälder på 44 000 kronor för tomträttsfastigheten Skansen 2.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Skansen 2 för
1 818 000 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Villa Skansen
(org nr 716404-3999).

§ 73
Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i
Västra Djurängen, Hansa Bygg etapp 1
Dnr KS 2013/0683
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 augusti 2016.
Köpekontrakt med bilagor.
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Bakgrund
Hansa Bygg har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten
att bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanarbete pågick mellan 2008
och 2013 då detaljplanen vann laga kraft. Sedan dess har genomförandet av
detaljplanen avvaktat anläggandet av den bullerskärm som krävs mellan
exploateringsområdet och E22/Ölandsleden. Enligt tidplan ska projektering,
upphandling och anläggandet av bullerskärmen vara färdig våren 2017.
Köparen förvärvar del av fastigheten i syfte att bebygga den med åtta rad/kedjehus som ska upplåtas med äganderätt. Ett tomtpris på 600 000 kronor
per tomt ger en total köpeskilling om 4 800 000 kronor.
Fastigheten, som är under bildande, kommer vid försäljning att ha en areal om
cirka 3 200 m2.
Utöver det område som bolaget ska förvärva enligt ovan innehar det en
markreservation för 16 radhus i närliggande område. Dessa planeras
exploateras i en andra etapp för vilken markanvisningsavtal ska tecknas i ett
separat ärende.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
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.

§ 74
Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i
Västra Djurängen, PEAB etapp 1
Dnr KS 2013/0683
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2016.
Köpekontrakt med bilagor.
Bakgrund
PEAB har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten att
bebygga området med flerfamiljshus. Detaljplanarbete pågick mellan 2008 och
2013 då detaljplanen vann laga kraft. Sedan dess har genomförandet av
detaljplanen avvaktat anläggandet av den bullerskärm som krävs mellan
exploateringsområdet och E22/Ölandsleden. Enligt tidplan ska projektering,
upphandling och anläggandet av bullerskärmen vara färdig våren 2017.
Köparen förvärvar del av fastigheten i syfte att bebygga den med 39 bostäder i
två flerfamiljshus som ska upplåtas med bostadsrätt. Beräknad BTA-yta på
3296 m2 BTA ger en total köpeskilling om 5 274 000 kronor.
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För det fall bygglov beviljas för ett tredje hus tillkommer tilläggsköpeskilling
om ca 2 330 000 kronor.
Fastigheten, som är under bildande, kommer vid försäljning att ha en areal om
cirka 4 000 m2.
Utöver det område som bolaget ska förvärva enligt ovan innehar det en
markreservation för ett 20-tal radhus i närliggande område. Dessa planeras
exploateras i en andra etapp för vilken markanvisningsavtal ska tecknas i ett
separat ärende.
Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet vid sammanträdet den
6 september 2016.
Överläggning
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, informerar om ärendet.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 75
Markanvisningsavtal och försäljning av del av
fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen, PEAB
etapp 2
Dnr KS 2013/0683
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2016.
Köpekontrakt med bilagor.
Bakgrund
PEAB har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten att
bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanarbete pågick mellan 2008 och
2013 då detaljplanen vann laga kraft. Sedan dess har genomförandet av
detaljplanen avvaktat anläggandet av den bullerskärm som krävs mellan
exploateringsområdet och E22/Ölandsleden. Enligt tidplan ska projektering,
upphandling och anläggandet av bullerskärmen vara färdig våren 2017.
I en första etapp ska bolaget i ett separat ärende förvärva närliggande område i
syfte att bebygga det med flerfamiljshus.
För denna andra etapp tecknas markanvisningsavtal som ska ersättas med
köpekontrakt senast sex månader efter det att bullerskärmen är färdigställd.
Kommunen och bolaget är överens om att området ska bebyggas med 21 radhus med bostadsrätt som upplåtelseform. Radhustomtpriset på 550 000 kronor
ger en total köpeskilling om 11 550 000 kronor. Områdets areal är ca 5 900 m2.
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Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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.

§ 76
Information om Kalmarsundsregionens Renhållares
arrende på Södra utmarken
Överläggning
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, informerar om uppsägning av
Kalmarsundsregionens Renhållares arrende på Södra utmarken.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 77
Samhällsbyggnadskontorets förvaltningschef
informerar
Överläggning
Rebecka Persson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om läget på
förvaltningen med särskilt fokus på bygglovsenheten.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 78
Stadsarkitekten informerar
Överläggning
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, ger en omvärldsbevakning och
visar exempel på aktuella projekt i andra kommuner.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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Tid
Tisdagen den 13 september 2016 kl. 10:00-10:40
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 79-82
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Jonas Lövgren (M)
Ingemar Einarsson (C)
Johan Persson (S)
Anders Andersson (C)
Bertil Dahl (V)
Ersättare
Dzenita Abaza (S)
Ingemar Einarsson (C)

ordförande
vice ordförande
§ 82

§§ 79-81

§§ 79-81

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Johan Persson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 19 september 2016.
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§ 79
Planbesked för fastigheten Rapsen 1, Djurängen
Dnr KS 2016/0329
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2016.
Yttrande planbesked Rapsen 1, Djurängen.
Ansökan.
Bakgrund
HSB Sydost ekonomisk förening inkom den 31 mars 2016 med ansökan om
planbesked för fastigheten Rapsen 1 i Djurängen. Förslaget omfattar cirka
75 lägenheter med hyresrätt som upplåtelseform. Förslaget berör också
angränsande kommunägd fastighet, varför sökanden är uppmanad att även
begära markreservation.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete påbörjas för
fastigheten Rapsen 1. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktliga
planer för området. Förutsättningarna för ett hållbart resande är goda i och
med att Norra vägen är ett av stadens större kollektivtrafikstråk och det finns
goda förbindelser vad gäller cykelvägar. Nybyggnation av bostäder i området
stärker dessutom utvecklingen av Berga centrum som stadsdelscentrum.
Planbeskedet innefattar inte beslut om markreservation, utan det behandlas
separat. Ett positivt svar på den markreservation som krävs för byggande på
kommunal mark är emellertid en förutsättning för planarbete utifrån det
inlämnade skissförslaget.
Överläggning
Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbetet ska påbörjas för
fastigheten Rapsen 1, Djurängen. Detaljplanen beräknas antas under 20182019.
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2.

§ 80
Markreservation för Svenska kyrkan på del av
fastigheten Oxhagen 2:1, Norra kyrkogården
Dnr KS 2014/0772
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 september 2016.
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Karta markreservation Oxhagen 2:1, KS 2014-10-07.
Ansökan förlängd och utökad markreservation Oxhagen 2:1.
Karta markreservation Oxhagen 2:1.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2014 att reservera mark omfattande
ca 24 000 m2 till Svenska kyrkan på del av fastigheten Oxhagen 2:1 för att
möjliggöra en utvidgad begravningsverksamhet samt en eventuell
konfessionslös ceremonilokal. Ambitionen är att utveckla kyrkogården till en
parkliknande begravningsplats.
Detaljplanarbete har pågått sedan dess och den 28 augusti 2016 inkom Svenska
kyrkan med en ansökan om utökad markreservation. Då Kalmar Vatten AB
har en dagvattenanläggning i nordvästra delen kan inte denna del ingå i det
reserverade området. Däremot ser kommunledningskontoret det som lämpligt
att utvidga kyrkogårdskvarteret österut mot Norra vägen. Kommunledningskontorets förslag på reserverat område är ca 47 000 m2.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 mars 2017 och ska därefter
ersättas med markanvisningsavtal.
Överläggning
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Plantutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beviljar markreservationen enligt kommunledningskontorets
förslag för Svenska kyrkan (org.nr 252003-8635) på del av fastigheten Oxhagen
2:1, i anslutning till kyrkogården. Markreservationen ska gälla till och med den
31 mars 2017.
Som en följd av detta upphäver kommunstyrelsen tidigare beslut den 7 oktober
2014, § 164 om markreservation för Svenska kyrkan på del av fastigheten
Oxhagen 2:1.

§ 81
Avsiktsförklaring inför exploatering av fastigheten
Flodhästen 5, Rifa-fastigheten
Dnr KS 2016/0836
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 september 2016.
Avsiktsförklaring inför exploatering av Flodhästen 5, ”Rifa-fastigheten”, inkl.
bilagor.
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Bakgrund
Rifa-tomten, fastigheten Flodhästen 5, ägs av PPE Fastigheter i Kalmar AB, ett
joint venture-bolag mellan P&E Persson AB och PEAB Sverige AB. För
fastigheten pågår planarbete för att pröva lämpligheten för bostäder och
lokaler, totalt cirka 700 lägenheter och 15 000 m2 lokalyta. Inom samma
detaljplan prövas också lämpligheten för en kriminalvårds- eller kontorsbyggnad på kommunens mark, väster om polishuset.
Avsiktsförklaringen med förslag till exploateringsavtal syftar till att tydliggöra
kommunens och exploatörens respektive ansvar för genomförandet av den
kommande detaljplanen. Detta avser bland annat utbyggnad av gator och
allmänna platser, mängden bostäder som exploatören avser att bygga per år
samt fördelning av kostnader för skyddsåtgärder. Den slutliga versionen av
exploateringsavtalet tas upp för beslut i kommunfullmäktige i samband med att
detaljplanen tas upp för beslut om antagande.
Skyddsåtgärderna ska genomföras på fastigheten Flodhästen 3 som ägs av Arla
Foods AB och där det är pågående mejeriverksamhet. Skyddsåtgärderna avser
bullerdämpande åtgärder samt riskreducerande åtgärder med hänsyn till
kemikalier som används i mejeriverksamheten (ammoniak och salpetersyra).
Den totala kostnaden för skyddsåtgärderna är cirka 22 miljoner kronor.
Kostnaden för skyddsåtgärderna ska fördelas mellan kommunen och
exploatören i förhållande till den nytta man har av den pågående detaljplanen
(för kommunens del marken väster om polishuset).
Överläggning
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott godkänner förslag till avsiktsförklaring inför
exploatering av fastigheten Flodhästen 5, Rifa-fastigheten, mellan Kalmar
kommun och PPE Fastigheter i Kalmar AB (org.nr. 556909-4690).
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och exploateringschef Pär
Svanfeldt får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

§ 82
Exploateringschefen informerar
Överläggning
Exploateringschef Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, informerar om
aktuella exploateringsprojekt samt om arbetet med detaljplanen för kvarteret
Svalan etapp 2, Norrgård.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
Portföljförmögenhet per 2016-08-31
Antal andelar
Andelskurs

896 697,3984 St
3 595,3412 Kr

Svenska aktier/fonder
50,38% 1
Utländska aktier/fonder
8,95%
Obligationer
34,18% 1
Räntefonder
3,48%
Upplupna räntor, värdepapper 0,24%
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
2,88%
Ej bokförd likviditet
-0,02%
Öppen position köpoptioner
-0,09%
Summa förmögenhet

624
288
102
112
7

279
447
039
125
627
118
92 735
- 647
- 2 791

371
001
610
379
034
802
241
425
938

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

3 223 933 075 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-08
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

9,94%
9,48%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

8,89%
8,17%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex
Aktiv risk
Informationskvot

0,95
0,98
2,42%
0,19

Avkastning per 2016-08-31
Från datum Portföljen
Index
2016-07-31
2,15%
1,29%
06-30
5,62%
4,32%
05-31
4,14%
3,15%
04-30
5,98%
4,63%
03-31
6,36%
4,97%
02-29
8,07%
6,00%
01-31
10,70%
7,33%
2015-12-31
6,00%
4,09%
11-30
3,02%
1,68%
10-31
4,68%
3,45%
09-30
8,92%
7,11%
08-31
5,74%
4,58%
2014-12-31
12,28%
10,02%
2013-12-31
25,25%
22,61%
2012-12-31
43,58%
39,14%
2011-12-31
61,39%
53,00%
2010-12-31
52,24%
48,88%
2009-12-31
73,60%
69,89%
2008-12-31
115,00% 114,45%
2007-12-31
81,46%
79,12%
2006-12-31
77,69%
79,30%
2005-12-30
108,87% 104,81%
2004-12-30
159,10% 144,77%
2003-12-30
195,74% 179,14%
2003-02-28
259,53% 239,48%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy
Differens
0,85%
1,30%
0,99%
1,35%
1,39%
2,07%
3,37%
1,92%
1,33%
1,23%
1,81%
1,16%
2,26%
2,65%
4,44%
8,39%
3,36%
3,71%
0,55%
2,34%
-1,62%
4,06%
14,33%
16,60%
20,06%

Utveckling andelsvärde för perioden 2015-08 - 2016-08
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

Aktier

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
1 913
59,3%
25%-60%

Total utlandsandel

288

8,9%

Max 15%

Aktier i övriga länder *)

46

1,4%

Max 5%

Enskild motpart
exkl svenska staten
- Swedbank
- Svenska Handelsbanken
- SEB
- Nordea
- Hennes & Mauritz

266
167
150
119
118

8,2%
5,2%
4,6%
3,7%
3,7%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag

607

18,8%

Max 10%

Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2016-04-28
Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare
Landstinget i Kalmar
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun
Mönsterås kommun
Hultsfreds kommun
Nybro kommun
Kalmar kommun
Högsby kommun
Mörbylånga kommun
Torsås kommun
Emmaboda kommun
Summa

Andel i procent
47,62%
20,79%
5,89%
4,89%
4,45%
3,68%
3,49%
3,12%
2,80%
1,66%
1,61%
100.00%

Insatt kapital

Nuvärde Utveckling

512 176 000
1535 105 386
440 000 000
670 358 904
51 000 000
189 791 555
51 021 000
157 798 579
39 009 000
143 390 661
50 000 000
118 598 954
50 000 000
112 417 492
26 375 000
100 665 378
24 500 000
90 425 734
32 500 000
53 497 145
16 850 000
51 883 288
1 293 431 000 3 223 933 075

199,7%
52,4%
272,1%
209,3%
267,6%
137,2%
124,8%
281,7%
269,1%
64,6%
207,9%
149,3%

Insatt/uttag
2016
25 000 000

55%

45%

0%
35%

2015-08-31

KLP

|
2015-10-31

|
2016-01-31

|
2016-04-30

|
2016-07-31

25%

Måndag 2016-09-12
Sida
2

Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Augusti 2016

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-08
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

250%

200%

55%

150%
45%

100%

35%
50%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

25%
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Augusti 2016

14,34%
14,02%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

15,06%
16,94%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

0,85
0,74

Aktiv risk
Informationskvot

4,01%
0,08

Fem största innehaven 2016-08-31
Hennes & Mauritz B
Investor B
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Volvo B

117
98
75
73
73

972
029
330
837
640

000
200
000
500
000

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2016-08-31
2015-12-31

Övriga

Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

Utland

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-08

Teleoperatörer

1 977 504 119 Kr

Sällanköpsvaror

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Material

Summa förmögenhet

624 279 371
288 447 001
87 491
68 129 619
- 647 425
- 2 791 938

Branschfördelning 2016-08-31 och 2015-12-31
Differens
0,78%
25%
0,36%
1,51%
1,34%
20%
0,54%
0,92%
15%
3,65%
3,62%
3,47%
10%
2,38%
1,75%
5%
1,95%
2,33%
0%
4,34%
-1,3% -2,3% +0,2% +0,1% -1,8% +2,0% +0,8% +1,4% +0,9%
0,17%
1,29%
3,21%
-0,17%
-20,94%
21,93%
16,33%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-08 - 2016-08
12,92%
Portföljen
Index
10,59% 10%
11,40%
22,87%
IT

82,14% 1
14,59%
0,00%
3,45%
-0,03%
-0,14%

Avkastning per 2016-08-31
Från datum Portföljen
Index
2016-07-31
3,25%
2,47%
06-30
8,49%
8,14%
05-31
5,79%
4,28%
04-30
8,22%
6,88%
03-31
8,40%
7,86%
02-29
10,86%
9,94%
01-31
15,82%
12,17%
2015-12-31
7,79%
4,17%
11-30
3,44%
-0,03%
10-31
5,97%
3,59%
09-30
12,51%
10,77%
08-31
7,81%
5,86%
2014-12-31
17,33%
15,00%
2013-12-31
37,53%
33,18%
2012-12-31
70,57%
70,41%
2011-12-31
99,80%
98,50%
2010-12-31
74,91%
71,69%
2009-12-31
117,37% 117,54%
2008-12-31
210,82% 231,77%
2007-12-31
124,14% 102,21%
2006-12-31
113,29%
96,96%
2005-12-30
165,15% 152,23%
2004-12-30
254,44% 243,85%
2003-12-30
326,60% 315,20%
2003-02-28
510,40% 487,52%

Industri

Svenska aktier/fonder
Utländska aktier/fonder
Upplupen bankränta
Likviditet
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner

323 970,7102 St
6 103,9596 Kr

Hälsovård

Antal andelar
Andelskurs

Finans och fastighet

Portföljförmögenhet per 2016-08-31

Aktieinnehav
100%
90%
80%

5%

70%
60%
50%

0%

40%
30%
20%
10%

2015-08-31

KLP

|
2015-10-31

|
2016-01-31

|
2016-04-30

|
2016-07-31

Måndag 2016-09-12
Sida
2

Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Augusti 2016
Affär

Ej bokförd likviditet
Affärsdag Likviddag

Antal/Nom belopp

Kurs/Ränta

4 161

155,59

Köp av Raysearch Laboratories2016-08-30 2016-09-01
Summa köp
Summa ej bokförd likviditet
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Söderberg & Partners
SEK
548 099,11
Handelsbanken
SEK 11 559 833,79
SWEDBANK
SEK 38 203 307,34
SEB
SEK 17 818 378,87
Summa
68 129 619,11

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,7378
DKK
11,2720
NOK

Kurs
1,2841
1,0292

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
0,00
0,00
0,00
0,00
87 490,71
0,00
0,00
0,00
87 490,71
0,00

Valuta
EUR
USD

Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto
647 425

647 425
647 425
- 647 425

0 SEB
0

Ränta
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%

Kurs
9,5566
8,5829

Övriga skulder och fodringar
Text
Belopp
Öppen position köpoptioner
2 791 938
Summa skulder
2 791 938
Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-08
Portföljen

Index

Aktieinnehav
100%

495%
90%
440%
80%
385%
70%
330%

60%

275%

50%

220%

40%

165%

30%

110%

20%

55%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31
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Portföljsammandrag, aktier

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-08-31
Benämning

Innehav

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Finans och fastighet
Catella B
Hemfosa Fastigheter AB
Investor B
Nordea
Pandox b
Platzer Fastigheter AB
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

311
180
324
600
150
500
900
375
588

000
000
600
000
000
000
000
000
653

Hälsovård
Camurus
Elekta B
Getinge B
Raysearch Laboratories B
Swedish Orphan Biovitrum
Wilson Therapeutics

100
900
140
251
320
130

Industri
ABB Ltd
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Bonava b
Bravida Holding
Bulten AB
ELTEL
Intrum Justitia
Loomis B
NCC B
Sandvik
Skanska B
SKF B
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B

90
130
160
188
344
244
60
105
100
170
720
375
274
200
175
800

22,40
94,75
302,00
83,70
157,40
57,25
83,70
196,90
110,50

438 719 257
6 966 400
17 055 000
98 029 200
50 220 000
23 610 000
28 625 000
75 330 000
73 837 500
65 046 157

355 013 562,32
6 040 730,00
9 292 885,00
73 012 465,34
36 322 474,01
16 026 117,00
13 860 778,00
75 720 605,59
52 316 791,69
72 420 715,69

19,42
51,63
224,93
60,54
106,84
27,72
84,13
139,51
123,03

23,58
15,32
83,53
34,26
38,26
47,32
106,52
- 0,52
41,14
- 10,18

83 705 695
925 670
7 762 115
25 016 735
13 897 526
7 583 883
14 764 222
- 390 606
21 520 708
- 7 374 559

22,94
0,36
0,89
5,13
2,63
1,23
1,50
3,94
3,86
3,40

SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken

000
000
000
812
000
000

86,00
73,20
167,00
155,50
101,20
58,00

176 940 766
8 600 000
65 880 000
23 380 000
39 156 766
32 384 000
7 540 000

142 599 888,44
6 443 127,00
57 201 821,10
26 317 997,26
17 444 923,94
28 822 019,14
6 370 000,00

64,43
63,56
187,99
69,28
90,07
49,00

24,08
33,48
15,17
- 11,16
124,46
12,36
18,37

34 340 878
2 156 873
8 678 179
- 2 937 997
21 711 842
3 561 981
1 170 000

9,25
0,45
3,44
1,22
2,05
1,69
0,39

Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
500
000
000
000

185,70
242,80
220,10
103,20
58,00
89,25
86,50
270,30
245,00
213,50
92,95
187,70
144,30
163,10
91,95
92,05

538 357 050
16 713 000
31 564 000
35 216 000
19 401 600
19 952 000
21 777 000
5 190 000
28 381 500
24 500 000
36 295 000
66 924 000
70 481 350
39 610 350
32 620 000
16 091 250
73 640 000

400 565 004,20
12 594 201,83
29 544 491,19
13 953 505,00
3 964 287,00
16 371 393,00
17 190 987,88
5 092 089,00
13 495 000,32
10 175 746,72
33 274 695,67
61 471 135,22
48 401 435,62
42 744 873,39
17 055 689,89
7 235 357,25
68 000 115,22

139,94
227,27
87,21
21,09
47,59
70,45
84,87
128,52
101,76
195,73
85,38
128,90
155,72
85,28
41,34
85,00

34,40
32,70
6,84
152,38
389,41
21,87
26,68
1,92
110,31
140,77
9,08
8,87
45,62
- 7,33
91,26
122,40
8,29

137 792 046
4 118 798
2 019 509
21 262 495
15 437 313
3 580 607
4 586 012
97 911
14 886 500
14 324 253
3 020 304
5 452 865
22 079 914
- 3 134 523
15 564 310
8 855 893
5 639 885

28,15
0,87
1,65
1,84
1,01
1,04
1,14
0,27
1,48
1,28
1,90
3,50
3,68
2,07
1,71
0,84
3,85

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

1 112 000
1 000 000
375 805

19,70
61,05
79,50

112 832 898
21 906 400
61 050 000
29 876 498

128 557 795,04
16 999 797,00
91 187 057,04
20 370 941,00

15,29
91,19
54,21

- 12,23 - 15 724 897
28,86
4 906 603
- 33,05
- 30 137 057
46,66
9 505 557

5,90
1,15
3,19
1,56

SEB
Swedbank
SEB

Material
Boliden
SCA B

90 000
264 000

181,30
263,10

85 775 400
16 317 000
69 458 400

56 839 586,72
10 329 823,12
46 509 763,60

114,78
176,17

50,91
57,96
49,34

28 935 813
5 987 177
22 948 636

4,48
0,85
3,63

SEB
SEB

Sällanköpsvaror
Autoliv
Hennes & Mauritz B

43 000
452 000

912,00
261,00

157 188 000
39 216 000
117 972 000

139 315 417,02
40 412 195,44
98 903 221,58

939,82
218,81

12,83
- 2,96
19,28

17 872 583
- 1 196 195
19 068 778

8,22
2,05
6,17

Swedbank
SEB

Teleoperatörer
Tele 2 B

400 000

71,25

98 106 000
28 500 000

114 096 095,14
30 214 814,00

75,54

- 14,01 - 15 990 095
- 5,68
- 1 714 814

5,13
1,49

SEB

IT
Acando b
Ericsson B
KnowIT

KLP

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

Depå
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Portföljsammandrag, aktier

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-08-31
Benämning

Telia Company

Innehav

1 800 000

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

38,67

69 606 000

83 881 281,14

46,60

- 17,02

- 14 275 281

3,64

Utland
Alfred Berg Fastighetsfond
Autocall Amerikanska 200714
Autocall BRC 200916
Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag månad 200917
Autocall Vattenbolag Månadsvis
Handelsbanken Hållbar Energi
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
NDA Bevis Nordiska Bolag
Novo Nordisk B
OPM Private Equity
Save Earth Fund
Strukturinvest BRIC
Strukturinvest Global AC
SWB Bevis Energieffktiv 191120

189
150
100
150
120
200
120
120
446
200
120
30
99
143
120
100
100

005
000
000
000
000
000
000
000
188
000
000
000
047
828
000
000
000

169,67
19,80
112,60
100,03
68,09
91,23
87,85
87,30
136,90
107,55
86,61
401,54
211,42
139,56
113,29
91,99
108,70

288 447 001
32 068 481
2 970 000
11 260 000
15 004 500
8 170 800
18 246 000
10 542 000
10 476 000
61 083 201
21 510 000
10 393 200
12 046 142
20 940 231
20 072 646
13 594 800
9 199 000
10 870 000

260 740 532,50
23 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
12 000 000,00
20 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00
43 574 174,61
17 764 000,00
12 000 000,00
11 905 035,17
10 331 172,70
14 500 000,02
11 666 150,00
10 000 000,00
10 000 000,00

121,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,66
88,82
100,00
396,83
104,31
100,81
97,22
100,00
100,00

10,63
39,43
- 80,20
12,60
0,03
- 31,91
- 8,77
- 12,15
- 12,70
40,18
21,09
- 13,39
1,19
102,69
38,43
16,53
- 8,01
8,70

27 706 469
9 068 481
- 12 030 000
1 260 000
4 500
- 3 829 200
- 1 754 000
- 1 458 000
- 1 524 000
17 509 026
3 746 000
- 1 606 800
141 107
10 609 058
5 572 646
1 928 650
- 801 000
870 000

15,08
1,68
0,16
0,59
0,78
0,43
0,95
0,55
0,55
3,19
1,12
0,54
0,63
1,09
1,05
0,71
0,48
0,57

Övriga
XACT BEAR 2

200 000

81,80

16 360 000
16 360 000

19 483 684,00
19 483 684,00

97,42

- 16,03
- 16,03

- 3 123 684
- 3 123 684

0,86
0,86

18,27

295 514 807

Summa aktier

KLP

1 912 726 372 1 617 211 565,39

0,00

Depå

Swedbank
Alfred Berg
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
SEB
OPM Optimized Portfolia M-ment
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank

100,00
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Optioner

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-08-31
Benämning

Optionstyp

Antal
kontrakt

ABB Ltd/1609/190
Atlas Copco A/1609/240
Autoliv/1609/960
Autoliv/1609/990
Autoliv/1610/990
Elekta B/1609/70
Elekta B/1609/72.50
Ericsson B/1610/67
Getinge B/1609/185
Hennes & Mauritz B/1610/300
Investor B/1609/310
Nordea/1609/80
Sandvik/1609/95
SCA B/1609/270
Skanska B/1609/190
Swedbank A/1610/200
Swedish Orphan Biovitrum/1609/112.50
Swedish Orphan Biovitrum/1609/115
Svenska Handelsbanken A/1610/115
Telia Company/1609/40
Trelleborg B/1609/160
Volvo B/1610/97.50
Summa

Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

400,00
1 300,00
150,00
50,00
200,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
400,00
400,00
600,00
1 000,00
1 000,00
600,00
500,00
600,00
210,00
400,00
1 000,00
1 000,00
600,00
1 000,00

KLP

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
40
130
15
5
20
100
100
100
40
40
60
100
100
60
50
60
21
40
100
100
60
100

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erhållen
premie
48 700
798 281
44 258
20 891
103 268
260 350
141 550
137 690
58 600
133 620
76 620
113 830
167 195
73 050
53 450
76 620
25 480
86 320
122 750
63 415
87 900
98 100
2 791 938

Anskaffningsvärde

0

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde
185,70
242,80
912,00
912,00
912,00
73,20
73,20
61,05
167,00
261,00
302,00
83,70
92,95
263,10
187,70
196,90
101,20
101,20
110,50
38,67
163,10
92,05

7 428 000
31 564 000
13 680 000
4 560 000
18 240 000
7 320 000
7 320 000
6 105 000
6 680 000
10 440 000
18 120 000
8 370 000
9 295 000
15 786 000
9 385 000
11 814 000
2 125 200
4 048 000
11 050 000
3 867 000
9 786 000
9 205 000
226 188 200

Depå

SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Swedbank
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
Swedbank
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Köp och försäljning av aktier och fonder

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-08-01 - 2016-08-31
Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

Antal

Kurs

Belopp

Raysearch Laboratories B
Handelsbanken Hållbar Energi
Industriv. A
ELTEL

Köp
Köp
Sälj
Köp

2016-08-30
2016-08-29
2016-08-29
2016-08-26

2016-09-01
2016-08-29
2016-08-31
2016-08-30

4 161
219
40 000
20 000

155,59
162,65
84,83

647 425,00
0,00
6 506 034,00
1 696 551,00

Raysearch Laboratories B
Industriv. A
Autoliv
ELTEL
Tele 2 B

Sälj
Köp
Köp
Köp
Köp

2016-08-26
2016-08-25
2016-08-22
2016-08-22
2016-08-22

2016-08-30
2016-08-29
2016-08-24
2016-08-24
2016-08-24

40
3
40
40

274
000
000
000
000

165,75
153,48
886,33
84,89
72,40

6
2
3
2

Telia Company
ABB Ltd
AstraZeneca
KK Atlas Copco A/1608/235
KK Elekta B/1608/67

Köp
Sälj
Sälj
Option
Option

2016-08-22
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

2016-08-24
2016-08-23
2016-08-23
2016-08-19
2016-08-19

50 000
12 000
12 800

38,84
174,74
539,19

1 941 909,00
2 096 850,00
6 901 632,00

KK Elekta B/1608/68
KK Sandvik/1608/92.50
Sandvik
SK ABB Ltd/1608/175
SK AstraZeneca/1608/525

Option
Option
Sälj
Option
Option

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-23
2016-08-19
2016-08-19

SK
SK
SK
SK
SK

AstraZeneca/1608/540
Atlas Copco A/1608/235
Autoliv/1608/1020
Autoliv/1608/1080
Boliden/1608/195

Option
Option
Option
Option
Option

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

SK
SK
SK
SK
SK

Elekta B/1608/67
Elekta B/1608/68
Ericsson B/1608/69
Hennes & Mauritz B/1608/270
Investor B/1608/295

Option
Option
Option
Option
Option

SK
SK
SK
SK
SK

Sandvik/1608/87.50
Sandvik/1608/92.50
Skandinaviska Enskilda Bank
SKF B/1608/145
Swedbank A/1608/190

SK
SK
SK
SK
SK

Swedish Orphan Biovitrum/16
Swedish Orphan Biovitrum/16
Tele 2 B/1608/82.50
Trelleborg B/1608/160
Volvo B/1608/100

Sandvik
Novo Nordisk B
Novo Nordisk B
Swedish Orphan Biovitrum
AstraZeneca

KLP

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

970,00
0,00
9 774,00
2 541,00

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

647 425,00
0,00
6 506 034,00
1 696 551,00

68,00
195,00
983,00
086,00
337,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

6
2
3
2

45
139
658
395
895

416,00
195,00
983,00
538,00
889,00

2 909,00
3 150,00
10 368,00

SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000

1
2
6
6
6

941
096
901
901
901

909,00
850,00
632,00
632,00
632,00

6
6
6
6
6

901
901
902
902
902

632,00
632,00
131,00
131,00
131,00

157 381
28 210
280 013

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

6
6
6
6
6

902
902
902
902
902

131,00
131,00
131,00
131,00
131,00

143
894
95
248
185

642
075
891
580
310

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

6
6
6
6
6

902
902
902
902
902

131,00
131,00
131,00
131,00
131,00

116
136
172
29
121

800
600
113
410
830

Option
Option
Option
Option
Option

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

6
6
6
6
6

902
902
902
902
902

131,00
131,00
131,00
131,00
131,00

118
191
78
39
98

020
783
280
791
250

Option
Option
Option
Option
Option

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

6
6
6
6
6

902
902
902
902
902

131,00
131,00
131,00
131,00
131,00

47
78
367
86
98

120
400
020
320
100

Sälj
Köp
Köp
Köp
Sälj

2016-08-18
2016-08-12
2016-08-11
2016-08-11
2016-08-10

2016-08-22
2016-08-16
2016-08-15
2016-08-15
2016-08-12

1,0000
1,2687 3
1,2682 7
1,0000 2
1,0000 25

87
919
985
155
030

350,00
164,56
870,62
921,00
398,00

79 000

1
10
20
21
47

000
000
000
000
200

87,37

45
139
658
395
895

416,00
195,00
983,00
538,00
889,00

6 902 131,00

87,35
308,91 3
314,85 6
102,66 2
530,31 25

87
089
297
155
030

350,00
116,00
012,00
921,00
398,00

9
3
5
4

10 369,00

4
9
3
37

SEK

150,00 SEK
627,00 DKK
431,00 DKK
229,00 SEK
602,00 SEK

1,0000

Förlust
(SEK)

366 839
26 831

417 623
262 828

892 856
381 563
279 813
132 170

1 973

549 807
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Köp och försäljning av aktier och fonder

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-08-01 - 2016-08-31
Benämning

Typ

Autoliv
AstraZeneca
AstraZeneca

Köp
Sälj
Sälj

Valuta
SEK
DKK
Summa

KLP

Affärsdag

Likviddag

2016-08-08 2016-08-10
2016-08-04 2016-08-08
2016-08-02 2016-08-04

Antal

Kurs

Belopp

5 000
2 000
2 000

913,98
539,19
524,21

4 569 920,00
1 078 380,00
1 048 425,00

Courtage och Valuta
övrig kostnad
6 845,00
1 620,00
1 575,00

SEK
SEK
SEK

Valutakurs

Belopp
(SEK)

1,0000
1,0000
1,0000

4 569 920,00
1 078 380,00
1 048 425,00

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

41 067
11 112

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

26 101 331,00
9 386 128,00

49 696 616,00
0,00

26 101 331,00
11 905 035,18
38 006 366,18

49 696 616,00
0,00
49 696 616,00

47 861 155,00
0,00
47 861 155,00

1 835 461,00
0,00
1 835 461,00

0,00
0,00
0,00

3 655 558,00
0,00
3 655 558,00

1 686 402,00
0,00
1 686 402,00

Måndag 2016-09-12
Sida
2

Utdelningar

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-08-01 - 2016-08-31
Aktie

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag månad 200917
Autocall Vattenbolag Månadsvis
Summa SEK

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

2016-08-17
2016-08-12
2016-08-22
2016-08-17

Novo Nordisk B
Summa DKK

DKK
DKK

2016-08-16

Summa

KLP

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

2016-08-17
2016-08-12
2016-08-22
2016-08-17

150 000,00
140 000,00
169 200,00
120 000,00
579 200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150 000,00
140 000,00
169 200,00
120 000,00
579 200,00

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

150 000,00
140 000,00
169 200,00
120 000,00
579 200,00

2016-08-16

55 459,56
55 459,56

0,00
0,00

55 459,56
55 459,56

1,0000

55 459,56
55 459,56
634 659,56
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Optionsaffärer

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-08-01 - 2016-08-31
Option

Sälj av köp Trelleborg B/2016-09-16/160
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2016-09-16/115
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2016-09-16/112.5
Sälj av köp Skanska B/2016-09-16/190
Sälj av köp SCA B/2016-09-16/270
Sälj av köp Sandvik/2016-09-16/95
Sälj av köp Investor B/2016-09-16/310
Sälj av köp Getinge B/2016-09-16/185
Sälj av köp Elekta B/2016-09-16/72.5
Sälj av köp Elekta B/2016-09-16/70
Sälj av köp Autoliv/2016-09-16/990
Sälj av köp Autoliv/2016-09-16/960
Sälj av köp Atlas Copco A/2016-09-16/240
Sälj av köp ABB Ltd/2016-09-16/190
Sälj av köp Volvo B/2016-10-21/97.5
Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2016-10-21/115
Sälj av köp Swedbank A/2016-10-21/200
Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2016-10-21/300
Sälj av köp Ericsson B/2016-10-21/67
Sälj av köp Autoliv/2016-10-21/990
Sälj av köp Autoliv/2016-10-21/990
Summa Sälj av köp

KLP

Affärsdag

Likviddag

Lösendag

2016-08-08
2016-08-08
2016-08-11
2016-08-08
2016-08-08
2016-08-19
2016-08-09
2016-08-08
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-08
2016-08-22
2016-08-19
2016-08-08
2016-08-22
2016-08-09
2016-08-09
2016-08-15
2016-08-22
2016-08-22
2016-08-23

2016-08-09
2016-08-09
2016-08-12
2016-08-09
2016-08-09
2016-08-22
2016-08-10
2016-08-09
2016-08-22
2016-08-22
2016-08-09
2016-08-23
2016-08-22
2016-08-09
2016-08-23
2016-08-10
2016-08-10
2016-08-16
2016-08-23
2016-08-23
2016-08-24

2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

600
400
210
500
600
000
600
400
000
000
50
150
300
400
000
000
600
400
000
100
100

1,50
2,20
1,25
1,10
1,25
1,70
1,30
1,50
1,45
2,65
4,25
3,00
6,25
1,25
1,00
1,25
1,30
3,40
1,40
5,00
5,50

2 100
1 680
770
1 550
1 950
2 805
1 380
1 400
3 450
4 650
359
742
14 219
1 300
1 900
2 250
1 380
2 380
2 310
825
907

87 900,00
86 320,00
25 480,00
53 450,00
73 050,00
167 195,00
76 620,00
58 600,00
141 550,00
260 350,00
20 891,00
44 258,00
798 281,00
48 700,00
98 100,00
122 750,00
76 620,00
133 620,00
137 690,00
49 175,00
54 093,00
2 614 693,00

1

1
1

1
1
1

1

Affärsnummer

8869
8867
8879
8868
8870
8923
8873
8866
8925
8926
8865
8921
8924
8871
8919
8872
8874
8880
8922
8920
8918
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Optionsaffärer

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-08-01 - 2016-08-31
Option

Köp av köp Sandvik/2016-08-19/92.5
Köp av köp Elekta B/2016-08-19/67
Köp av köp Elekta B/2016-08-19/68
Köp av köp Atlas Copco A/2016-08-19/235
Summa Köp av köp

KLP

Affärsdag

Likviddag

Lösendag

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

2016-08-22
2016-08-22
2016-08-22
2016-08-22

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

Antal

1
1
1
1

000
000
000
300

Kurs

1,30
3,75
2,75
6,75

Courtage

2
6
4
15

170
563
813
356

Belopp

132 170,00
381 563,00
279 813,00
892 856,00
1 686 402,00

Affärsnummer

8903
8905
8906
8904
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Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Augusti 2016
Portföljförmögenhet per 2016-08-31
Antal andelar
Andelskurs

753 733,7312 St
1 653,6728 Kr

Obligationer
88,42% 1 102 039 610 Kr
Räntefonder
9,00% 112 125 379 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,61%
7 627 034 Kr
Upplupen bankränta
0,00%
31 311 Kr
Likviditet
1,97%
24 605 622 Kr
Ej bokförd likviditet
0.00 Kr
Summa förmögenhet

1 246 428 956 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-08
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

3,80%
4,27%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

1,42%
2,56%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

1,62
1,08

Aktiv risk
Informationskvot

1,94%
-0,24

Riskmått räntebärande per 2016-08
Nominellt värde

1 005 695 492 Kr

Ränterisk (1%) i kr
Ränterisk (1%) i %r
Duration (år), totalt
Duration (år), obligationer
Viktad återstående löptid (år)

11 075 422 Kr
0,89 %
1,062 år
1,088 år
2,87

Avkastning per 2016-08-31
Från datum Portföljen
Index
2016-07-31
0,45%
0,12%
06-30
1,37%
0,57%
05-31
1,66%
1,89%
04-30
2,64%
2,28%
03-31
3,30%
2,01%
02-29
3,93%
2,05%
01-31
3,38%
2,53%
2015-12-31
3,21%
3,65%
11-30
2,22%
3,04%
10-31
2,58%
2,88%
09-30
3,56%
3,04%
08-31
2,49%
2,74%
2014-12-31
4,34%
4,17%
2013-12-31
8,33%
11,53%
2012-12-31
12,05%
11,87%
2011-12-31
19,90%
15,55%
2010-12-31
24,26%
25,30%
2009-12-31
27,21%
27,76%
2008-12-31
34,17%
31,66%
2007-12-31
41,43%
46,22%
2006-12-31
45,06%
49,72%
2005-12-30
47,72%
51,49%
2004-12-30
51,96%
58,05%
2003-12-30
59,58%
69,82%
2003-02-28
65,37%
75,76%

Förfallostruktur2016-08-31
Differens
2500 KKr
0,33%
0,80%
2000 KKr
-0,23%
0,36%
1,29%
1500 KKr
1,88%
0,85%
-0,44%
1000 KKr
-0,83%
-0,29%
0,52%
500 KKr
-0,25%
0,17%
-3,20%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
0,18%
4,35%
-1,04%
-0,55%
2,51%
-4,79%
-4,66%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-08 - 2016-08
-3,77%
Portföljen
Index
-6,10%
7,5%
-10,25%
-10,39%

Staten
Bostäder
Övriga

9-10 10-11 11-12 12-13 år

5,0%

Fem största innehaven 2016-08-31
EXCALIBUR,
42 528
Räntefond
SEB i USD,
29 681
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13
SHB i USD,
27 982
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 - 2021-02-18
SBAB bank,
25 198
SBAB FRN AT1 2020-03-16 - 2020-03-16
Nordea i USD,
21 205
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 - 2019-09-23

945 Kr
783 Kr

2,5%

394 Kr
408 Kr
868 Kr

0,0%

2015-08-31

KLP

|
2015-10-31

|
2016-01-31

|
2016-04-30

|
2016-07-31

Måndag 2016-09-12
Sida
2

Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Augusti 2016
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Swedbank
SEK 20 034 944,00
Söderberg & Partners
SEK
451 989,51
Handelsbanken
SEK
1 312 615,45
SEB
SEK
2 806 073,03
Summa
24 605 621,99

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,7378
DKK
11,2720
NOK

Kurs
1,2841
1,0292

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
31 311,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 311,36
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%

Kurs
9,5566
8,5829

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-08
Portföljen
80%

Index

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31
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Portföljsammandrag, räntebärande

KLP-Räntebärande
Per datum 2016-08-31
Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

OBLIGATIONER

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

1 005 695 492

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

1 102 039 610
1 108 815 841,70

- 0,61

7 627 034

1,088

90,77

Depå

Staten
SVEASKOG FRN 17-02-09
Vasakronan 17-03-20
POSTNORD AB 2017-09-20
VASAKR434
RIKSHM 115 Green bond
Jernhusen RB 107 191030
Vattenfall frn 220319
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30

SE0004452563
SE0004544997
SE0004811099
SE0005003845
SE0007073895
SE0006425641
XS1205625251
SE0006425526

2017-02-09
2017-03-20
2017-09-20
2018-01-17
2018-05-07
2019-10-30
2022-03-19
2023-10-30

90 000 000
5 000 000
8 000 000
13 000 000
18 000 000
13 000 000
5 000 000
13 000 000
15 000 000

1,072
1,143
1,043
-0,136
0,015
0,030
1,893
0,850

100,520
100,604
100,902
100,654
100,074
99,652
92,800
96,619

88 858 345 90 878 805,65
5 026 000
5 137 000,00
8 048 320
8 276 900,54
13 117 260 13 196 035,11
18 117 720 18 352 260,00
13 009 620 13 110 630,00
4 982 575
4 913 899,67
12 064 000 12 892 080,33
14 492 850 15 000 000,00

- 2,22
- 2,16
- 2,76
- 0,60
- 1,28
- 0,77
1,40
- 6,42
- 3,38

107 119
3 276
18 288
27 118
- 3 060
130
133
49 901
11 333

0,122
0,194
0,056
0,056
0,131
0,189
0,167
0,053
0,167

7,32
0,41
0,66
1,08
1,49
1,07
0,41
0,99
1,19

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bostäder
SBAB FRN 2018-10-11
LFHYP512
SWBHYP188
NDAHYP5521
LFHYP513
SWBHYP189
SBAB 142

XS0979457305
SE0005306982
SE0004270023
SE0001542341
SE0005498714
SE0007525639
SE0006758561

2018-10-11
2019-06-19
2019-06-19
2020-06-17
2020-09-16
2020-12-16
2021-03-17

74 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
6 000 000
10 000 000
18 000 000
10 000 000

-0,130
-0,100
-0,123
0,055
0,174
0,166
0,261

100,959
107,301
110,881
112,118
112,387
103,565
103,337

78 855 230 76 607 500,00
10 095 850 10 187 900,00
10 730 100 10 749 200,00
11 088 100 11 227 600,00
6 727 080
5 581 860,00
11 238 700 11 032 000,00
18 641 700 17 932 440,00
10 333 700
9 896 500,00

2,93
- 0,90
- 0,18
- 1,24
20,52
1,87
3,96
4,42

643 797
- 1 842
49 306
73 958
39 542
310 556
127 000
45 277

3,166
0,114
2,722
2,691
3,614
3,755
4,189
4,438

6,49
0,83
0,88
0,91
0,55
0,93
1,54
0,85

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, i NOK, EUR, USD
Solor Bioenergi 171102
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Norwegian Air Shuttle
Storebrand LIV 180529
AUSTEVOLL FRN 181015
DIGIPLEX FET AS
SOLOR BE BIO ENERGY
W Holdings AS
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
LOCK AS 2020-08-15
SHB 5,25% FIX 210228 AT1
DNB BANK 20230619

NO0010662356 2017-11-02
NO0010672827 2018-03-12
NO0010736549 2018-05-20
NO0010430713 2018-05-29
NO0010661465 2018-10-15
NO0010712870 2019-06-10
SE0005999687 2019-06-10
NO0010714033 2019-07-10
US65557DAM39 2019-09-23
XS1207306652 2020-03-26
XS1044578273 2020-04-06
XS1136391643 2020-05-13
NO0010715808 2020-08-15
XS1194054166 2021-02-18
NO0010682511 2023-06-19

74 700 000
8 000 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
3 000 000
6 000 000
4 000 000
6 000 000
2 400 000
1 500 000
1 200 000
3 400 000
10 000 000
3 200 000
5 000 000

4,399
3,043
5,209
3,448
3,567
3,543
4,523
4,713
5,300
5,849
4,694
5,744
5,201
5,473
1,230

51,500
102,175
100,300
100,464
102,500
101,500
82,000
93,500
100,555
99,680
103,455
100,010
103,000
99,100
100,180

162 100 635171 337 722,17
4 240 221
9 145 184,00
6 309 388
6 768 387,28
8 258 140
8 992 000,00
7 237 652
7 942 998,82
3 164 729
3 505 788,00
6 267 706
6 738 600,00
3 280 000
4 000 000,00
5 773 700
6 668 400,00
20 713 284 20 233 487,98
12 833 152 12 209 559,56
11 864 075 11 532 033,61
29 184 778 28 837 487,76
10 600 554 11 781 455,27
27 218 093 27 251 539,91
5 155 163
5 730 800,00

- 5,39
- 53,63
- 6,78
- 8,16
- 8,88
- 9,73
- 6,99
- 18,00
- 13,42
2,37
5,11
2,88
1,20
- 10,02
- 0,12
- 10,04

2 602 339
29 176
41 757
13 105
2 070
14 378
49 226
41 210
42 038
492 584
315 824
263 040
497 005
23 790
764 301
12 835

0,646
0,175
0,033
0,225
0,247
0,125
0,031
0,028
0,111
2,787
3,193
3,229
3,325
0,211
3,983
0,053

13,35
0,35
0,52
0,68
0,60
0,26
0,52
0,27
0,48
1,71
1,06
0,98
2,40
0,87
2,24
0,42

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, SEK
VOLVFRN16
Klövern AB 170119
VOLVOFINANS 334 170124
NCC TREAS 116 170306
IJ 170313
BJ BJÖRN17
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04
SHBCSTEN1
TELBSS FRN 20170515
SAND 150B
Peab Finans FRN
Husqvarna FRN 17-11-28

XS0716704068
SE0004868453
SE0005033636
SE0005096146
SE0004518801
SE0004545192
SE0005933207
SE0004548659
XS0782395734
SE0004444297
SE0005449352
SE0004926699

439 095 492
6 000 000
7 000 000
4 000 000
10 200 000
10 000 000
10 000 000
13 000 000
15 000 000
13 000 000
6 000 000
10 000 000
12 000 000

2,669
4,000
1,163
1,516
1,982
2,736
1,722
6,960
2,298
1,459
1,912
1,846

100,715
100,983
100,441
100,673
101,283
100,164
100,919
101,130
101,597
100,890
100,923
102,062

439 636 305440 112 845,33
6 042 900
6 000 000,00
7 068 810
7 028 000,17
4 017 640
4 000 000,00
10 268 646 10 286 584,00
10 128 300 10 290 602,00
10 016 400
9 950 000,00
13 119 405 12 997 860,00
15 169 500 15 015 000,00
13 207 610 13 253 070,00
6 053 400
6 006 000,00
10 092 300 10 000 000,00
12 247 440 12 253 840,00

- 0,11
0,72
0,58
0,44
- 0,17
- 1,58
0,67
0,94
1,03
- 0,34
0,79
0,92
- 0,05

2 484 113
37 366
31 889
4 910
36 940
43 494
47 120
36 066
150 800
13 278
1 702
35 053
1 846

0,234
0,022
0,142
0,150
0,017
0,036
0,083
0,094
0,111
0,211
0,236
0,072
0,247

36,21
0,50
0,58
0,33
0,85
0,83
0,82
1,08
1,25
1,09
0,50
0,83
1,01

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB

KLP

2016-12-08
2017-01-19
2017-01-24
2017-03-06
2017-03-13
2017-03-30
2017-04-04
2017-04-10
2017-05-15
2017-08-24
2017-09-26
2017-11-28
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Portföljsammandrag, räntebärande

KLP-Räntebärande
Per datum 2016-08-31
Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Islandsbankis 2017
Stendörren Fastigheter AB15/1
Billerud FRN 2018-03-27
Getinge AB 18-05-21
Fabege FRN 20180523
ICA FRN 2018-06-25
Nordlys AB
Cloetta AB 20180917
Real People
NP3 Fastigheter 181015
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29
SSAB 4,625% 190225
Balder 102 190312
ÅF FRN 2019-03-21
Millicom FRN 2019-04-17
Husqvarna FRN 112 2019-05-03
Vacse AB 2019-06-03
Castellum 2019-06-07
Sagax 2019-06-18
Fastpartner 190923
Norcell (comhem)5,25% 19-11-04
TeliaSonera 2019-12-04
Global Scan FRN 191209
Nordea AT1 FRN SEK
ALM Equity AB 2016/2020
Boliden FRN 200409
ÅF FRN 2020-05-12
Klövern 20200601
Stena FRN 201127
Trelleborg FRN 18.01.2021
Sagax FRN 2021-04-27
ARLA Foods 210531

XS1003542849
SE0006600268
SE0005130655
SE0005217684
SE0008374011
SE0005280500
SE0006027843
SE0005364437
SE0005392560
SE0007491253
SE0007666102
SE0005757515
SE0005797511
SE0008212070
SE0008242986
SE0008320956
SE0005999802
SE0005795739
SE0006027041
SE0007576947
SE0006371381
XS1148750588
SE0007783949
XS1202091325
SE0008014690
SE0005878287
SE0007074620
SE0008015119
NO0010752710
SE0006452009
SE0008294748
XS1422923604

2017-12-16
2018-02-18
2018-03-27
2018-05-21
2018-05-23
2018-06-25
2018-09-12
2018-09-17
2018-09-19
2018-10-15
2018-10-29
2019-02-25
2019-03-12
2019-03-21
2019-04-17
2019-05-03
2019-06-03
2019-06-07
2019-06-18
2019-09-23
2019-11-04
2019-12-04
2019-12-09
2020-03-12
2020-03-18
2020-04-09
2020-05-12
2020-06-01
2020-11-27
2021-01-18
2021-04-27
2021-05-31

Övr Banker(ej börsbolag)
LF FRN 171009
SBAB FRN 171116
Resurs bank ab frn +200
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Ikanobank 111 200415
LF Bank ECP 15/20200609
Sparbanken Öresund
Landshypotek Bank 260525

SE0004867828
XS0854751186
SE0006965356
XS1202987985
SE0006994265
XS1243897987
SE0005497781
XS1418633126

Strukturerade obligationer
SEBKRG 141
SHBKRG6I
KREHY3498
NDA 3551
SHBC Itraxx CE47L 180110
SWB1284 USAkap

XS0672583399
SE0003960632
SE0004269074
SE0004392751
SE0005035409
SE0005100930

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
492
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

3,554
5,000
2,112
1,329
0,753
1,192
5,236
2,648
5,793
4,366
5,966
3,153
1,082
0,889
2,764
0,565
0,913
0,896
2,800
3,500
4,012
0,046
8,018
2,632
6,293
2,200
0,587
4,150
2,946
0,544
4,800
1,750

103,750
101,000
102,982
100,542
100,265
102,831
102,500
103,114
59,000
102,375
100,500
103,449
99,625
100,573
101,145
100,709
101,788
99,916
100,474
99,948
103,611
99,293
99,500
94,750
100,750
100,988
99,118
100,354
100,104
98,837
101,299
100,910

2017-10-09
2017-11-16
2018-04-03
2020-03-16
2020-04-15
2020-06-09
2023-10-25
2026-05-25

96 000 000
5 000 000
7 000 000
15 000 000
26 000 000
10 000 000
14 000 000
9 000 000
10 000 000

1,460
2,100
1,472
2,804
0,366
2,768
2,563
2,154

2016-09-20
2016-09-20
2016-12-20
2017-01-27
2018-03-10
2018-03-28

231 900 000
10 000 000
5 000 000
4 900 000
5 000 000
10 000 000
8 000 000

2,543
-39,628
8,643
-0,113
2,400
-15,505

9
10
9
15
8
20
3
11
7
6
5
8
15
10
15
6
10
20
8
4
15
13
5
21
8
16
13
8
10
5
5
4

000
000
000
000
000
000
895
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Marknadsvärde

9
10
9
15
8
20
3
11
4
6
5
8
14
10
15
6
10
19
8
3
15
12
4
19
8
16
12
8
10
4
5
4

337
100
268
081
021
566
992
342
130
142
025
275
943
057
171
042
178
983
037
997
541
908
975
897
060
158
885
028
010
941
064
036

500
000
380
300
200
200
879
540
000
500
000
920
750
300
750
540
800
100
880
900
650
025
000
500
000
080
340
320
400
850
950
400

Anskaffningsvärde
9
10
9
14
8
20
3
11
6
6
5
8
14
10
15
6
10
20
7
3
14
12
5
20
8
16
12
8
10
5
5
4

220
000
159
974
000
268
895
166
915
000
000
106
828
000
000
015
021
052
961
963
906
977
000
457
000
153
987
000
000
000
000
000

Ändring Upplupen ränta
i procent
67
76
34
5
1
44
35
60
82
34
47
190
36
17
51
2
22
42
27
26
647
1
92
122
103
51
4
83
3
3
23

Duration

Andel av
portföljen

Depå

526
389
320
538
339
369
128
683
229
200
231
139
066
533
825
636
571
311
378
833
500
462
430
826
485
822
028
922
273
324
333
0

0,044
0,103
0,075
0,228
0,233
0,069
0,083
0,047
0,053
0,125
0,097
2,352
0,033
0,058
0,131
0,178
0,008
0,019
0,133
0,064
2,887
0,011
0,025
0,033
0,050
0,108
0,203
0,003
0,244
0,133
0,158
0,000

0,77
0,83
0,76
1,24
0,66
1,69
0,33
0,93
0,34
0,51
0,41
0,68
1,23
0,83
1,25
0,50
0,84
1,65
0,66
0,33
1,28
1,06
0,41
1,64
0,66
1,33
1,06
0,66
0,82
0,41
0,42
0,33

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank

500,00
000,00
760,00
718,25
000,00
940,00
492,00
060,00
026,33
000,00
000,00
560,33
730,11
000,00
000,00
300,17
220,00
454,44
137,00
000,00
700,00
430,53
000,00
840,00
000,00
760,00
260,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

1,27
1,00
1,19
0,71
0,27
1,47
2,50
1,58
- 40,27
2,38
0,50
2,09
0,78
0,57
1,15
0,45
1,57
- 0,35
0,96
0,88
4,26
- 0,53
- 0,50
- 2,74
0,75
0,03
- 0,78
0,35
0,10
- 1,16
1,30
0,91

101,647
101,959
101,155
96,325
98,195
95,500
102,086
103,012

95 115 595 95 481 598,55
5 082 350
5 043 488,00
7 137 130
7 000 000,00
15 173 175 15 000 000,00
25 044 500 25 732 500,00
9 819 500 10 010 600,00
13 370 000 13 493 460,00
9 187 740
9 201 550,55
10 301 200 10 000 000,00

- 0,38
0,77
1,96
1,15
- 2,67
- 1,91
- 0,91
- 0,15
3,01

328 388
10 747
6 125
36 187
153 908
4 778
89 345
23 708
3 590

0,103
0,108
0,214
0,092
0,044
0,125
0,025
0,153
0,239

7,83
0,42
0,59
1,25
2,06
0,81
1,10
0,76
0,85

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

99,650
102,700
101,000
102,090
100,030
130,450

237 473 500234 397 370,00
9 965 000 10 000 000,00
5 135 000
5 000 000,00
4 949 000
4 909 800,00
5 104 500
5 000 000,00
10 003 000 10 111 210,00
10 436 000
8 000 000,00

1,31
- 0,35
2,70
0,80
2,09
- 1,07
30,45

1 461 278
50 860
271 528
84 701
147 917
34 667
0

2,967
0,056
0,047
0,056
0,400
0,111
1,564

19,56
0,82
0,42
0,41
0,42
0,82
0,86

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
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KLP-Räntebärande
Per datum 2016-08-31
Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBC CX28L
AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX
SHBC CE29L
SHBC CE39L
DanskeCatellaHedge 1542 200605
SWB Spec Energieff 200714
SWB Spec Vatten 200714
SWB Spec eur infrastruktur
EPForward rate 2021-04-15
Swedbank spec 1422K21 210720
AIO Miljö och Etik
Danske FO STable Return 1629

SE0004841658
SE0005397999
SE0006091351
SE0006081857
SE0006081998
SE0007074984
SE0007184304
SE0007184312
SE0007980719
SE0006966040
SE0007981477
SE0007870829
SE0008242721

2018-10-10
2019-01-18
2019-07-11
2019-12-20
2020-01-10
2020-06-05
2020-07-14
2020-07-14
2021-02-12
2021-04-15
2021-07-20
2021-12-30
2022-05-03

RÄNTEFONDER
EXCALIBUR
Handelsbanken räntestrategi
Handelsbanken Tillväxtm oblig
Nordea Stable Equity LongShort
SEB ASSET SELECTION
Trude

SE0001097080
SE0007157888
LU0907934201
LU0826410689
LU0256625632
SE0007551338

Totalt

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

7,260
2,073
-5,022
4,460
1,510
0,341
-0,206
-0,384
-0,749
0,955
-0,041
0,294
0,339

101,070
111,900
115,900
93,800
93,900
99,100
100,800
101,500
103,400
95,700
100,200
98,500
98,100

402 613
3 571
132 653
177 396
7 794
79 698
1 500

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

11909,370
98,670
105,240
1092,180
178,060
10089,780

10
15
15
12
7
15
15
15
20
15
20
15
15

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 006 098 105

Marknadsvärde

10
16
17
11
6
14
15
15
20
14
20
14
14

107
785
385
256
573
865
120
225
680
355
040
775
715

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Anskaffningsvärde
10
15
15
12
7
15
15
15
20
15
20
15
15

186
015
750
000
000
750
150
000
000
225
000
300
000

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

Depå

360,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

- 0,78
11,79
10,38
- 6,20
- 6,10
- 5,62
- 0,20
1,50
3,40
- 5,71
0,20
- 3,43
- 1,90

104 867
670 625
0
77 307
15 268
3 542
0
0
0
0
0
- 4
0

0,111
2,191
2,852
0,111
0,111
3,747
3,863
3,863
4,441
4,616
4,879
5,322
5,666

0,83
1,38
1,43
0,93
0,54
1,22
1,25
1,25
1,70
1,18
1,65
1,22
1,21

Handelsbanken
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB

112 125 379107 549 045,00
42 528 945 38 127 516,00
13 088 914 13 130 036,00
18 669 113 18 000 365,00
8 512 631
9 000 000,00
14 191 106 14 291 128,00
15 134 670 15 000 000,00

4,26
11,54
- 0,31
3,72
- 5,42
- 0,70
0,90

0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

9,23
3,50
1,08
1,54
0,70
1,17
1,25

Excalibur
Handelsbanken
Handelsbanken
Söderberg & Partners
Söderberg & Partners
Excalibur

1 214 164 989
1 216 364 886,70

- 0,18

7 627 034

100.00

Måndag 2016-09-12
Sida
3

Köp och försäljning av aktier och fonder

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-08-01 - 2016-08-31
Benämning

Typ

SEB ASSET SELECTION
Catella Hedgefond

Köp
Sälj

Valuta
SEK
Summa

KLP

Affärsdag

Likviddag

2016-08-26 2016-08-29
2016-08-23 2016-08-24

Antal

79 698
85 254

Kurs

Belopp

179,32 14 291 128,00
167,63 14 291 128,00

Courtage och Valuta
övrig kostnad
0,00
0,00

SEK
SEK

Valutakurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

1,0000 14 291 128,00
1,0000 14 291 128,00

Förlust
(SEK)

208 872

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

14 291 128,00

14 291 128,00

14 291 128,00
14 291 128,00

14 291 128,00
14 291 128,00

14 500 000,00
14 500 000,00

0,00
0,00

208 872,00
208 872,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Måndag 2016-09-12
Sida
1

Utdelningar

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-08-01 - 2016-08-31
Aktie

Summa
Summa

KLP

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

Utdelning

Kupongskatt

Netto

0,00

0,00

0,00

Valutakurs

Utdelning, SEK

0,00
0,00

Måndag 2016-09-12
Sida
1

Köp och försäljning av obligationer

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-08-01 - 2016-08-31
Benämning

Valuta

Köpt, lokal valuta

NOK
SEK
Summa, SEK

KLP

Typ

0,00
0,00

Nominelltbelopp

Kurs

Affärsdag

Likviddag

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

Valuta

Valutakurs

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Kupong

Vinst/förlust

Måndag 2016-09-12
Sida
1

Köp och försäljning av FRN-lån

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-08-01 - 2016-08-31
Benämning

Typ

ARLA Foods 210531
Husqvarna FRN 17-11-28
Storebrand LIV 180529
Stena FRN 201127

Affärsdag

Likviddag

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-08-31
2016-08-28
2016-08-28
2016-08-27

2016-08-31
2016-08-29
2016-08-29
2016-08-29

SEK
SEK
NOK
SEK

12
55
89
78

430,22
115,67
584,39
855,56

Landshypotek Bank 260525
SAND 150B
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29
Fabege FRN 20180523
Getinge AB 18-05-21

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-08-25
2016-08-24
2016-08-23
2016-08-23
2016-08-21

2016-08-25
2016-08-24
2016-08-23
2016-08-23
2016-08-22

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

56
23
25
16
53

861,11
368,00
000,00
887,11
310,83

Norwegian Air Shuttle
SBAB FRN 171116
TELBSS FRN 20170515
LOCK AS 2020-08-15
ÅF FRN 2020-05-12

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-08-20
2016-08-16
2016-08-15
2016-08-15
2016-08-12

2016-08-22
2016-08-16
2016-08-15
2016-08-15
2016-08-12

NOK
SEK
SEK
NOK
SEK

141
39
79
170
20

720,91
516,56
162,42
514,80
127,56

SVEASKOG FRN 17-02-09
ÅF FRN 2020-05-12
Boliden FRN 200409
RIKSHM 115 Green bond
Husqvarna FRN 112 2019-05-03

Kupf
Köp
Köp
Kupf
Kupf

2016-08-09
99,3630 2016-08-09
100,9610 2016-08-09
2016-08-07
2016-08-03

2016-08-09
2016-08-11
2016-08-11
2016-08-08
2016-08-03

Solor Bioenergi 171102

Kupf

2016-08-02

2016-08-02

Valuta

Nominelltbelopp

2 000 000
16 000 000

Kurs

Belopp
lokal valuta

1 987 220,00
16 179 938,00

Varav ränta

- 40,00
26 178,00

Valuta

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

Valutakurs

1,0000
1,0000

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

Vinst/förlust

15 435,56

1 987 220,00
16 179 938,00

5 192,06
10 779,33

NOK

126 529,69

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

NOK
0,00
SEK
18 141 020,00
Summa, SEK

0,00
0,00

0,00
18 141 020,00
18 141 020,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
26 138,00
26 138,00

0,00
0,00
0,00

528 349,79
492 041,99
1 020 391,78

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

KLP

Kupong

Måndag 2016-09-12
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
Portföljrapport

2016-08-31

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 912 726 372
1 214 164 989
89 295 878
7 745 836
3 223 933 075

59,33 %
37,66 %
2,77 %
0,24 %
100,00 %

1 617 211 565
1 216 364 886

295 514 807
- 2 199 897

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

3 016 384 519
207 548 556

Förmögenheter för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

2 000 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +25 000 000
1 500 Mkr

Totala avsättningar 1996-2016 1 293 431 000
Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2016-08-31

1 000 Mkr
Insatt kapital

Avkastning

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

500 Mkr

3 000 MKr

2 500 MKr

2 000 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

1 500 Mkr
3 000 Kr
2 500 Kr
1 000 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Kr

09-30

2016-08-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

2001-12-31

2000-12-31

1999-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Måndag 2016-09-12
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
Portföljrapport

2016-08-31

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

30 781 822
19 539 758
1 437 053
124 655
51 883 288

59,33 %
37,66 %
2,77 %
0,24 %
100,00 %

26 026 053
19 575 161

4 755 769
- 35 403

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

48 944 053
2 939 235

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,609316527600%

Andelskurs per 2016-08-31
3 595,3412
Antal andelar per 2016-08-31 14 430,6993

Förmögenheter för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-08-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

2016-08-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Måndag 2016-09-12
Sida
2

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
2016-08-31

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

85 072 206
54 002 337
3 971 607
344 511
143 390 661

59,33 %
37,66 %
2,77 %
0,24 %
100,00 %

71 928 613
54 100 182

13 143 593
- 97 845

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

135 267 450
8 123 211

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,447693465100%

Andelskurs per 2016-08-31
3 595,3412
Antal andelar per 2016-08-31 39 882,3513

Förmögenheter för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

0 Mkr

01-31

30 Mkr

12-31

Avkastning

11-30

Insatt kapital

10-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-08-31

60 Mkr

09-30

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

2016-08-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Måndag 2016-09-12
Sida
3

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
Portföljrapport

2016-08-31

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde
Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

59 723 735
37 911 574
2 788 210
241 859
100 665 378

59,33 %
37,66 %
2,77 %
0,24 %
100,00 %

50 496 462
37 980 265

9 227 273
- 68 690

Förmögenheter för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

94 962 593
5 702 785

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,122440066900%

Andelskurs per 2016-08-31
3 595,3412
Antal andelar per 2016-08-31 27 998,8386

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-08-31

Insatt kapital

Avkastning

60 Mkr

30 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr
50 Mkr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

2016-08-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Måndag 2016-09-12
Sida
4

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
2016-08-31

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

66 696 143
42 337 536
3 113 718
270 095
112 417 492

59,33 %
37,66 %
2,77 %
0,24 %
100,00 %

56 391 638
42 414 246

10 304 505
- 76 710

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

106 048 939
6 368 553

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,486967293200%

Andelskurs per 2016-08-31
3 595,3412
Antal andelar per 2016-08-31 31 267,5448

Förmögenheter för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

0 Mkr
100 Mkr

01-31

30 Mkr

12-31

Avkastning

11-30

Insatt kapital

10-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-08-31

60 Mkr

09-30

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
50 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

2016-08-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Måndag 2016-09-12
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
Portföljrapport

2016-08-31

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

910 762 254
578 135 827
42 519 054
3 688 251
1 535 105 386

59,33 %
37,66 %
2,77 %
0,24 %
100,00 %

770 050 161
579 183 328

140 712 093
- 1 047 501

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

1 423 230 450
111 874 936

Varav insättning(+)/uttag(-) +25 000 000

Totala avsättningar 1996-2016 512 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 47,615919748500%

Andelskurs per 2016-08-31
3 595,3412
Antal andelar per 2016-08-31 426 970,7102

Förmögenheter för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
1 500 Mkr

Aktier

1 000 Mkr

500 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-08-31

Insatt kapital

Avkastning

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

1 500 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31

1 000 Mkr

4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

500 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

2016-08-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Måndag 2016-09-12
Sida
6

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
Portföljrapport

2016-08-31

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

93 620 276
59 428 501
4 370 675
379 128
157 798 579

59,33 %
37,66 %
2,77 %
0,24 %
100,00 %

79 156 013
59 536 177

14 464 263
- 107 676

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

148 859 146
8 939 433

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,894598468400%

Andelskurs per 2016-08-31
3 595,3412
Antal andelar per 2016-08-31 43 889,7368

Förmögenheter för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-08-31

Insatt kapital

Avkastning

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
4 000 Kr

100 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

2016-08-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Måndag 2016-09-12
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
Portföljrapport

2016-08-31

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

53 648 659
34 055 223
2 504 595
217 257
90 425 734

59,33 %
37,66 %
2,77 %
0,24 %
100,00 %

45 359 981
34 116 926

8 288 678
- 61 703

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

85 303 034
5 122 700

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,804826647800%

Andelskurs per 2016-08-31
3 595,3412
Antal andelar per 2016-08-31 25 150,8074

Förmögenheter för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Mkr
80 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-08-31

Andelskursens utveckling för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31

60 Mkr
4 000 Kr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
40 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
20 Mkr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

2016-08-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Måndag 2016-09-12
Sida
8

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
2016-08-31

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

70 363 541
44 665 536
3 284 931
284 946
118 598 954

59,33 %
37,66 %
2,77 %
0,24 %
100,00 %

59 492 426
44 746 463

10 871 115
- 80 928

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

111 880 216
6 718 738

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,678703963000%

Andelskurs per 2016-08-31
3 595,3412
Antal andelar per 2016-08-31 32 986,8425

Förmögenheter för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

100 Mkr

02-29

0 Mkr

01-31

30 Mkr

12-31

Avkastning

11-30

Insatt kapital

10-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-08-31

60 Mkr

09-30

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

2016-08-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Måndag 2016-09-12
Sida
9

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
Portföljrapport

2016-08-31

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

397 717 051
252 463 774
18 567 472
1 610 607
670 358 904

59,33 %
37,66 %
2,77 %
0,24 %
100,00 %

336 270 061
252 921 203

61 446 990
- 457 429

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

632 382 464
37 976 440

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,793201613900%

Andelskurs per 2016-08-31
3 595,3412
Antal andelar per 2016-08-31 186 452,0964

Förmögenheter för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Mkr
600 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-08-31

Andelskursens utveckling för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
4 000 Kr
Insatt kapital

400 Mkr
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
200 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

2016-08-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Måndag 2016-09-12
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
Portföljrapport

2016-08-31

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

31 739 307
20 147 553
1 481 754
128 532
53 497 145

59,33 %
37,66 %
2,77 %
0,24 %
100,00 %

26 835 607
20 184 057

4 903 699
- 36 505

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

50 466 484
3 030 662

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,659375184200%

Andelskurs per 2016-08-31
3 595,3412
Antal andelar per 2016-08-31 14 879,5740

Förmögenheter för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-08-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
20 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

2016-08-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Måndag 2016-09-12
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2016
Portföljrapport

2016-08-31

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

112 601 379
71 477 371
5 256 810
455 994
189 791 555

59,33 %
37,66 %
2,77 %
0,24 %
100,00 %

95 204 550
71 606 878

17 396 830
- 129 507

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

179 039 691
10 751 864

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,886957022100%

Andelskurs per 2016-08-31
3 595,3412
Antal andelar per 2016-08-31 52 788,1900

Förmögenheter för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-08-31

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-09-30 - 2016-08-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

100 Mkr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

2016-08-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Måndag 2016-09-12
Sida
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-09-09

Ärendebeteckning

KS 2016/0743

Ruth Gunnarsson

Svar på brev och mail angående tillgänglighet

Kalmar är en vacker gammal stad med riksintresse vilket gör att det ständigt pågår
avväganden om vad som kan och bör förändras och förbättras utifrån att bevara
vårt kulturarv och samtidigt öka dess tillgänglighet.
Det Handikappspolitiska programmet med tillhörande åtgärdsplan avslutades
2010. Därefter har ingen uppdatering av programmet gjorts utan det åvilar varje
nämnd och förvaltning att tänka, planera och arbeta utifrån en bra tillgänglighet
för alla.
Arbetet med att öka tillgängligheten pågår ständigt. Exempel på vardagshandlingar
är inrättande av hörselslingor, mikrofoner/headset/högtalare, ramper och hissar
för rullstolar, borttagning av trösklar, dörröppnare och stoppfunktioner, skyltning
och belysning. Vid all nyproduktion av kommunala lokaler ingår
tillgänglighetsaspekterna vid projekteringen och all ombyggnation är
tillgänglighetsanpassad. Detsamma gäller för den yttre miljön både vid
nyproduktion och när något ska åtgärdas t.ex. busshållplatser eller lekplatser.
Arbetet med nedfasade trottoarkanter vid gathörn är en annan anpassning som
pågår över hela kommunen. Förutom att medel alltid avsätt vid ombyggnation
och nyproduktion så har nästa 14 000 tkr använts för enkelt avhjälpta hinder
under de senaste fem åren. Detta görs utifrån både en tidigare kommuninventering och resultat av det Handikappspolitiska programmet.
På Kalmar kommuns hemsida, kalmar.se, kan man lyssna på all information.
Nya kommunikationsenheten har omorganiserat sitt arbete med kommunikatörer
riktade särskilt till olika förvaltningar bland annat i syfte att öka tillgängligheten.
Nyligen skapades en tillgänglighetsguide på kommunens hemsida för att
informera om tillgängligheten i kommunens lokaler men även till en del angränsande lokaler. Har man inte tillgång till dator och nätverk så finns detta att
låna på kommunens bibliotek. Där finns även personal som är behjälpliga.

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Louise.Weidolf@kalmar.se
KL

KS 2016/0743

2 (2)

Vid fördelning av investeringsbidrag till föreningar är anpassning för funktionsnedsatta prioriterat.
Kalmar kommun har de senaste åren satsat på kunskapshöjande insatser bland
annat för tillgänglighetsrådet, förvaltningschefer och för politiker. Detta kommer
att fortsätta även framledes. Varefter som kunskapen ökar desto mer höjs
medvetenheten om vad man kan göra för att aktivt åtgärda brister.
Under närmsta året kommer kommunledningskontoret tillsammans med socialförvaltningen att utarbeta en strategi för frågor runt funktionshinder. Denna
strategi kommer att bland annat att ta avstamp i den utvärdering och analys av
funktionshinderpolitiken 2011-2016 som Myndigheten för delaktighet har gjort. I
arbetet med framtagandet av strategin kommer naturligtvis tillgänglighetsrådet och
organisationerna för funktionsnedsatta att vara delaktiga.
Kommunen kommer att utveckla sitt samarbete med Kalmar City gällande
tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighetsrådet kommer också att arbeta för att rådet ska
få en mer rådgörande funktion som stöd till nämnderna i deras arbete.
Vad gäller KLT och vem som bekostar färdtjänstresor så är det, sedan skatteväxlingen från kommunen till landstinget år 2012, landstingets skattemedel.
Som regional kollektivtrafikmyndighet har Landstinget i Kalmar län ansvaret för
färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga kommuner i Kalmar län. Detta gäller
både myndighetsutövning (att bestämma vem som har rätt till färdtjänst och
riksfärdtjänst) och utförande (beställning och transport). Reglerna för färdtjänst
och riksfärdtjänst är lika oavsett i vilken av länets kommuner du är folkbokförd.

Johan Persson (S)
ordförande kommunstyrelsen

Dzenita Abaza (S)
ordfördande Kalmar
tillgänglighetsråd

