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Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

Upphävande av avsiktsförklaring mellan Kalmar kommun
och Byggnadsaktiebolaget N J Andersson & Son samt
beslut om försäljning av fastigheten Brandvakten 7 och
markanvisning i kvarteret Svalan och Forellen
Förslag till beslut
I kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige upphäver avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun och
Byggnadsaktiebolaget N.J. Andersson & Son.
I kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att försäljning av fastigheten Brandvakten 7 ska ske via
upphandlad mäklare.
Kommunstyrelsen beslutar om markanvisning för byggnation av hyresrätter i
kvarteret Svalan (del av fastigheterna Svalan 20 och Malmen 2:2) samt byggnation
av hyresrätter och kommersiella lokaler i kvarteret Forellen (del av fastigheten
Forellen 1).
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014, § 55, att godkänna
avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun och Byggnadsaktiebolaget N.J.
Andersson & Son om förvärv och byggnation av fastigheterna Brandvakten 7, del
av Svalan 20, del av Malmen 2:2 samt del av Forellen (se bilaga 1).
Samtliga fastigheter med byggrätter är värderade. En markreservation eller en
avsiktsförklaring på en fastighet innebär inte att den intresserade köparen själv kan
sätta marknadspris eller ensidigt ställa villkor.
Förhandlingar har genomförts om prissättning, värderingsprinciper och övriga
frågeställningar såsom uppfyllande av parkeringsnorm, övertagande och ersättning
av befintlig skolmatsal på fastigheten Forellen. Parterna har inte varit eniga kring
villkoren och 2015-06-29 inkom ett slutligt erbjudande från N J Andersson, på
prisnivåer och förändrade villkor, med krav på accept från Kalmar kommun inom
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tre dagar. Kalmar kommun har svarat N J Andersson inom begärd tid att Kalmar
kommun inte accepterar erbjudandet eftersom parterna inte är överens om
parkeringsnorm, prissättningar, värderingsprinciper och övriga frågeställningar.
Den 3 juli 2015 meddelade N J Andersson via media att man avbryter samarbetet
med Kalmar kommun kring avsiktsförklaringen. N J Andersson återkom
2015-07-08 via juridiskt ombud med skrivelse att man återigen ställer sig bakom
avsiktsförklaringen. Kalmar kommun har därefter svarat NJ Anderssons ombud
att frågan om avsiktförklaringen kommer att behandlas av kommunfullmäktige
under hösten.
En kommun ska behandla sina medlemmar på ett likvärdigt och rättvist sätt enligt
likställighetsprincipen (2 kap. 2 § i kommunallagen). Vidare är kommuner
förhindrade att ge stöd till enskilda företag om det inte finns synnerliga skäl för
det (2 kap 8 § i kommunallagen). Undantaget ”synnerliga skäl” är enbart
tillämpligt i ett fåtal fall och gäller inte vid försäljning av kommunal egendom.
Sådana försäljningar ska ske till marknadsvärdet.
Då Kalmar kommun och NJ Andersson i de förhandlingar som varit inte kommit
överens om prissättning, värderingsprinciper, skolmatsal m.m. föreslås att
kommunfullmäktige upphäver avsiktsförklaringen samt att kommunstyrelsen
beslutar om försäljning/markanvisning av de nämnda fastigheterna. Då ges
möjlighet att med marknadsmässiga prisnivåer och uppfyllande av övriga
åtaganden på respektive fastighet/område tillskapa nya hyresbostäder på några av
Kalmars attraktivaste lägen.
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