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Kommunfullmäktige

Tid
Måndagen den 20 juni 2016 kl. 10:00 OBS tiden!
Plats
Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens
Enligt uppdrag
Jonas Sverkén
Föredragningslista
1.

Val av protokollsjusterare

2.

Frågor och interpellationer

3.

Ny arena för idrottsverksamhet – KIFAB Arena
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny arena för
idrottsverksamhet på fastigheten Släggan 3.
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget
2017 utöka kultur- och fritidsnämndens driftbudget med totalt 4
miljoner kronor/år för budgeterade hyreskostnader i fastigheten
Släggan 3. Om verklig entreprenadkostnad avviker för etapp 1
påverkas hyran proportionellt med 80 % av avvikelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget
2017 utöka kultur-och fritidsnämndens driftbudget för personal
och driftkostnader för ny verksamhet med 800 000 kr/år.

4.

Utökat stöd till föreningar 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2016 utökas med
15 300 000 kronor för investeringsbidrag till föreningar.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2016 utökas med
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950 000 kronor för driftbidrag till föreningar.
5.

Beslut om bidrag till enskilda vägar 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Servicenämndens budgetram 2016 utökas med 600 000 kronor
för förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar.

6.

Fastställande av förändring av verksamhetsområde för
Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökade verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med
Kalmar Vatten AB:s förslag.

7.

Utvärdering och beslut om fortsatta nivåer för
klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar
kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets
utvärdering av klimatkompensationssystemet.
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med
klimatkompensationssystemet enligt länsgemensam modell för
fossila flyg- och bilresor.

8.

Lån till Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beviljar Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk
förenings ansökan om lån på högst 1 500 000 kronor. Följande
ska gälla:
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.
- Del av lånet ska återbetalas när föreningen erhållit stöd från
regionförbundet med motsvarande belopp som stödet.
Resterande del av lånet ska återbetalas när hela
fiberutbyggnaden är genomförd eller senast 31 december
2021.
Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att
markupplåtelseavtal och kanalisation övergår i kommunens ägo
om lånet inte kan betalas tillbaka.
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Ansökan om kommunal borgen till Mokällan fiber
ekonomisk förening
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen om
1 250 000 kronor till Mokällan fiber ekonomisk förening. Avtal
ska skrivas mellan kommunen och föreningen att
markupplåtelseavtal och fibernät övergår i kommunens ägo om
borgensåtagandet utfaller.

10.

Kommunal borgen och lån till fiberföreningar
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja
kommunal borgen till fiberföreningar i Kalmar kommun under
följande förutsättningar:
Föreningen ska till ansökan om kommunal borgen bifoga:
- Projektplan för utbyggnad av ett bredbandsnät, d.v.s. en
anläggning som består av passiv bredbandsinfrastruktur och
aktiv utrustning.
- Kopia på ansökan om stöd som är inlämnad till länsstyrelsen.
- Beslut från länsstyrelsen om beviljat bredbandsstöd.
- Lånelöfte från banken.
- Avtal om att ledningsrätt och fibernät övergår i kommunens
ägo om borgensåtagandet utfaller. Detta avtal utformas av
kommunen.
Borgen beviljas upp till ett belopp motsvarande det beviljade
bidraget. Beviljad borgen ska gälla från investeringens start fram
till en månad efter det att föreningen fått bidraget utbetalt från
bidragsgivande myndighet. Borgensavgift ska ej tas ut.
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja
kommunalt lån till fiberföreningar i Kalmar kommun under
följande förutsättningar:
- Lånet ska i första hand möjliggöra för föreningar att kunna
samförlägga kanalisation med andra ledningsägare.
- När lån inte kan erhållas i bank.
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.
- Lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd
eller senast 6 år efter att kanalisationen är genomförd.
- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att
markupplåtelseavtal och kanalisation övergår i kommunens
ägo om lånet inte kan betalas tillbaka.
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Detaljplan för del av kv. Svalan, del av fastigheten Malmen
2:2 och Svanen 3
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag
till detaljplan för del av kv. Svalan 20, del av fastigheten Malmen
2:2 och Svanen 3.

12.

Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan
och bygglov
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag
till Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och
bygglov.

13.

Drogpolitiskt program 2016-2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till Drogpolitiskt program
2016-2020 för Kalmar kommun.

14.

Program med mål och riktlinjer för privata utförare
mandatperioden 2015-2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar program med mål och riktlinjer för
privata utförare för mandatperioden 2015-2018.

15.

Alternativa betalsätt i Kalmar kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av
kommunledningskontorets utredning kring alternativa betalsätt i
Kalmar kommun.
Carl-Henrik Sölvinger (L), Christina Fosnes (M) och
Christopher Dywik (KD) redovisade en protokollsanteckning i
kommunstyrelsen, se bilaga.
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Försäljning av fastigheten Råstenen 1, Norra Vimpeltorpet
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Råstenen 1
enligt kommunledningskontorets förslag till Hansa Bygg AB
(org.nr 556520-6660) för en köpeskilling om 7 156 000 kronor.

17.

Samordningsförbundets årsredovisning och
revisionsberättelse för 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2015 och
godkänner årsredovisningen 2015.

18.

Regionförbundet i Kalmar läns årsredovisning och
revisionsberättelse för 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundets styrelse
och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2015 och
godkänner årsredovisningen 2015.

19.

Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet
2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger budgetuppföljning efter april med
prognos för bokslutet 2016 till handlingarna.

20.

Ekonomisk rapport tertial 1 med prognos för koncernen
Kalmar Kommunbolag AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger ekonomisk rapport tertial 1 med
prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB till
handlingarna.

21.

Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk
planering 2018-2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan
med budget för 2017 och ekonomisk planering för 2018-
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2019.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för
bostadsförsörjningen.
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför
2017 är besvarade.
2.

Anslag i budgeten för 2017 anvisas direkt till nämnderna
som ”totala nettoanslag” i driftbudgeten. För
ombudgeteringar av anslag gäller:
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som
medför
väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av
principiell art eller annars är av särskild vikt. Sådana
förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för
beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana
ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför
ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art
eller annars är av särskild vikt.
- Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ
karaktär, som inte får någon nettopåverkan på resultatet
eller nämndernas verksamhet får beslutas av
kommundirektören.

3.

Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av
planerade investeringar i budgeten för 2017, om det riskerar
att bli avvikelser mot fastställd budget som begränsar
kommunens finansiella handlingsutrymme.

4.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 82 500 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

5.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 1 588 200 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

6.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
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borgen för KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta
lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
7.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 192 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

8.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 350 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

9.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 000 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år
2017 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder,
upp till totalt 1 260 000 000 kronor.
11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år
2017 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017.
12. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda
företag fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det
senaste årsskiftet.
13. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 818 715 kronor
i partistöd år 2017. Av partistödet ska 10 % fördelas som ett
grundstöd till varje parti i fullmäktige och resterande som
ett mandatbundet stöd.
14. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till
21:81 per skattekrona.
Ledamöterna från M, SD, MP, L och KD reserverade till
förmån för egna reservationer.
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22.

Valärenden

23.

Anmälningsärenden

-

Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni (kommer att delas ut på
sammanträdet)

-

Beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Kent
Pettersson (L)

-

Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Nicholas
Murigo (MP)

-

Redovisning av lokalt partistöd 2015

-

Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag om
skejtpark

-

Medborgarförslag; Cykelbana längs Tallhagsvägen vid infarten
till Svensknabben

-

Medborgarförslag: Samordna KSRR:s återvinningscentral med
kommunens återbruk

-

Medborgarförslag om att decimera antalet kaniner på Ängö

-

Medborgarförslag, Fartgupp eller 30 skylt på Sjöliden

-

Skrivelse från kommunens revisorer om policy och regler kring
jaktarrende på Kalmar kommuns mark
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Bilaga
Protokollsanteckning från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni
Ärende 15: Alternativa betalsätt i Kalmar kommun
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L), Christina Fosnes (M) och
Christopher Dywik (KD):
”Vi välkomnar att kommunen nu kommer att göra det möjligt att betala via
Swish. Det framgår av utredningen att kommunen erbjuder de betalsätt som
finns på marknaden.
Detta stämmer inte alls med vår upplevelse, trots utredningen och
genomgången som gjorts så fanns BG-nummer ej angivet på fakturor utställda
i maj.
Kommunen behöver underlätta för sina medborgare inte för sina
ekonomiadministratörer. Vi anser att medborgare ska erbjudas maximal
valfrihet i metoden för betalning och att alla tillgängliga betalsätt.”
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§ 57
Ny arena för idrottsverksamhet – KIFAB Arena
Dnr KFN 2016/0115
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons skrivelse 9 maj 2016.
Bakgrund
Kalmar kommun befinner sig i en positiv utveckling med en ökande
befolkning och stor framtidstro. Idrotten kan på ett påtagligt sätt bidra till att
öka kommunens attraktivitet och att Kalmar är en bra kommun att bo, arbeta
och leva i. En viktig förutsättning för idrottens möjligheter att utvecklas är
tillgången på bra och ändmålsenliga anläggningar. Kommunen har under den
senaste 10-årsperioden genomfört ett flertal ny- och renoveringsinvesteringar i
idrottsanläggningar, till den sammanlagda kostnaden av c:a 300 miljoner
kronor. Utöver dessa gjorda investeringar finns behov av ytterligare
anläggningsinvesteringar.
I samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och KIFAB har möjligheter
för nya idrottslokaler utretts för i första hand innebandyverksamhet men även
förslag på andra idrotter som i samverkan kan nyttja framtida tillkommande
lokaler.
Kalmarsundsregionens innebandyverksamhet har utvecklats positivt i
regionen. Föreningen FBC Kalmarsund som bildats i samverkan med
Färjestadens IBK och Calmare Lindsdal 98 som idag har sin arena i Kalmar
Sportcenter har behov av en ny och mer anpassad anläggning för sin
verksamhet.
KIFAB i Kalmar AB äger fastigheten Släggan 3 (Bränslehuset). Hyresavtalet
med nuvarande hyresgäst kommer att upphöra och fastighetens förutsättningar
för anpassning till idrottsverksamhet är goda. I samverkan med KIFAB har en
utredning genomförts för ett ställningstagande och beslut om att i etapper
iordningställa fastigheten för idrottsverksamhet. I en första etapp är det aktuellt
att iordningställa delar av fastigheten för innebandyverksamhetens träningsoch tävlingsverksamhet med publikarena. Ett styrande och vägledande
dokument i detta arbete är Svenska innebandyförbundets kravspecifikation för
Svenska superligan.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 24 maj 2016.
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Fastigheten Släggan 3
Fastigheten Släggan 3 är en industrifastighet som består av två byggnader som
uppfördes 1965. Den ena byggnaden är kontor och den föreslagna aktuella
byggnaden är en lagerbyggnad. Lagerbyggnaden är av enkelt slag med
asfaltsgolv och till 60 % oisolerad. Den totala ytan är c:a 6 200 m² (155x40m)
med en takhöjd till takbalkar på 7,30 m. Fastigheten har ett strategiskt läge c:a
3,5 km från centrum och c:a 0,7 km från Hansa City. Fastigheten omges av
stora asfalterade ytor som ger goda möjligheter att ordna säkra angöringar och
parkeringsplatser för besökare.
Eftersom fastigheten har en konstruktion med en helt öppen yta utan bärande
pelare eller väggar finns det goda förutsättningar att iordningställa och nyttja
fastigheten för idrottsverksamhet. Det är dock viktigt att påpeka att fastigheten
från början har byggts för industriändamål. För att tillgodose de verksamhetsoch myndighetskrav som ställs på en modern idrottsanläggning krävs
ombyggnationer. Fastighetens läge med öppna omgivande asfalterade ytor är
positiva faktorer för idrottens tränings- och tävlingsverksamhet. Det finns
möjlighet att ordna goda logistiska förhållanden för besökarna både i samband
med träning och vid större publika arrangemang.
Centrum för innebandy
Det finns goda förutsättningar att i den del av anläggningen som är isolerad
kunna etablera en arena för regionens innebandyverksamhet. Här kan
iordningställas en modern tävlingsarena med de faciliteter och den status som
krävs för spel på högsta nationella nivå. Arenan kan vid tävlingsmatcher få en
publikkapacitet på c:a 1500 åskådare varav c:a 1 300 sittplatser på läktare.
Etableringen kan också tillgodose de behov som finns för tränings- och
breddverksamhet. Även utbildnings- och kursverksamhet kan lokaliseras till
anläggningen.
FBC Kalmarsund har vid ett flertal tillfällen under de senaste åren uppvaktat
kommunen och beskrivit de anläggningsbehov som finns för att verksamheten ska kunna utvecklas på alla plan. Föreningen har medverkat i utredningen med en referensgrupp. Referensgruppens representanter ser mycket
positivt på en etablering i anläggningen.
Övrig idrottsverksamhet
I kultur och fritidsförvaltningens egen utredning ”Inomhushallar i Kalmar
kommun” från 2015-11-26, konstateras att Kalmar Sportcenter idag är en
flaskhals måndagar – torsdagar och att ledig kapacitet inte finns i anläggningen i särskilt stor utsträckning. En ny idrottshall/publikhall, skulle frigöra
många timmar i Sportcenter och ännu bättre kunna tillgodose föreningslivets
efterfrågan om tider i inomhushallarna. I utredningen framhålls också att
”Ska en ny hall byggas för inomhussporternas behov i Kalmar kommun,
bör en hall anläggas i centrala Kalmar”.
En ny idrottshall/publikhall skapar bättre förutsättningar för elitidrotts-
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evenemang och andra evenemang. Idag är det innebandyn som önskar bättre
förutsättningar för sina matchevenemang. I framtiden kan det vara andra
inomhusidrotter som också har behov av de förutsättningar en ny idrotts/publikhall kan erbjuda.
En ny idrotts-/publikhall, skulle också avlasta och vara ett alternativ till
Kalmar Sportcenter som evenemangsarena inomhus i Kalmar, där en rejäl
ökning av antalet arrangemang skett de senaste åren. Att arrangemangen har
ökat i omfattning och i antal i Sportcenter har, för föreningarna som bedriver sin träning där, inneburit mer och mer störningar i föreningarnas träningsverksamhet. En ökning i antalet avbokade träningar för föreningarna är en
effekt av ökade antal arrangemang i Sportcenter. Genom en ny idrotts-/
publikhall, kommer störningar i föreningarnas träningsverksamhet att minska.
En etablering i anläggningen borde bli ett efterfrågat lokaltillskott som på ett
påtagligt sätt kommer att få många positiva effekter för Kalmar idrotten.
Innebandyn kommer att få goda förutsättningar att kunna utvecklas på alla
plan. Dessutom kan vissa tränings- och matchtider i Kalmar Sportcenter
frigöras och hyras ut till andra hyresgäster.
Annan verksamhet
Frågan om möjligheten att använda anläggningen till annan verksamhet än
idrott har diskuterats. Utredningen ser en möjlighet att i innebandydelen
arrangera konserter och andra scenuppträdanden för en större publik. Genom
att nyttja innebandyarenans läktarkapacitet och komplettera med ytterligare
stolar på golvet kan anläggningen vid dessa tillfällen få en publikkapacitet på c:a
1 500 åskådare. Det bör också vara möjligt att i mindre omfattning kunna
arrangera olika utställningar och liknande. Avgörande är dock vilka tekniska
förutsättningar som anläggningen har i form av golvkonstruktion, ventilation
och dylikt.
Ekonomi
I en första etapp kan den del av fastigheten (c:a 2000 m²) som är isolerad
iordningsställas till en modern tävlings- och träningsarena för innebandyverksamhet. Arenan kan få en status och de faciliteter som krävs för tävlingsmatcher på högsta nationella nivå. Asfaltgolvet tas bort och ersätts med gjutet
betonggolv. En spelyta på 20 x 40m anläggs med omgivande läktare. Total
läktarkapacitet c:a 1 500 åskådare. Omklädningsrum med duschar, domarrum,
toaletter och grupprum byggs. Ny belysning och ventilation installeras. Brandmyndighetens krav på bl.a. utrymningsvägar tillgodoses. En
restaurangavdelning för c:a 65 gäster iordningställs.
Kostnader
Hyreskostnaden för etapp 1, innebandyarena beräknas till 2,9 mnkr/år. Om
verklig entreprenadkostnad avviker påverkas hyran proportionellt med 80 %
av avvikelsen. Utöver redovisad hyreskostnad har anläggningen behov av
utrustning och inventarier. Som exempel kan nämnas resultattavla, möbler
och innebandyrink.
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Under förutsättning att erforderliga samråd, myndighets- och
finansieringsbeslut kan tas under våren 2016 så bör det vara möjligt att
iordningställa anläggningen med verksamhetsstart hösten 2017.
Resterande del av fastighetens etapp 2 får fortsatt utredas. Hyreskostnad för
etapp 2/ouppvärmd lokal exkl. ventilation inkl. ny LED -belysning och
brandskyddstekniska åtgärder beräknas till 1,1 mnkr/år.
Som jämförelse är fastighetens ytor (6 200 m²) jämförbara med ca 4 sporthallar, kapital och driftkostnader för dessa exklusive bemanning från
kultur-och fritidsförvaltningen beräknas till ca 7 mnkr/år. Kultur-och fritidsförvaltningens personalkostnader för skötsel/bemanning tillkommer i denna
jämförelse.
KIFAB som fastighetsägare äger rätten till arenanamnet KIFAB Arena.
Slutsats och fortsatt process
Utredningen visar att fastigheten har stor potential för att iordningställas för
idrottsverksamhet. Detta kan på ett positivt sätt påverka möjligheterna att
utveckla kommunens och regionens idrott. Fastigheten hyrs i sin helhet, etapp
1 och etapp 2.
För den fortsatta processen behöver beslutas om utökad driftbudget för
kultur- och fritidsnämnden, beslut i kultur-och fritidsnämnden om
utökad verksamhetsinriktning och beslut i KIFAB om investerings-och
hyresnivåer (KS har godkänt ny investeringsram för KIFAB, dnr KS
2016/0307 där bl a omställning av fastigheten Släggan 3 ingår).
Överläggning
Vice ordförande Karl Holst anser att hanteringen av ärendet kring KIFABArena har behandlats under all kritik, då det faller på kultur- och
fritidsförvaltningen och dess nämnd att leda och besluta om frågor som rör sitt
verksamhets- och ansvarsområde.
Med anledning av detta deltar inte ledamöter och ersättare för Moderaterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna i beslutet.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens
förslag
Omröstning
Ordförande frågar om nämnden vill bifalla förvaltningens förslag, och finner
att nämnden bifaller förvaltningens förslag. Ledamöter och ersättare för
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet.
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Kultur- och fritidsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-05-19

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny arena för idrottsverksamhet på
fastigheten Släggan 3.
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka
kultur- och fritidsnämndens driftbudget med totalt 4 miljoner kronor/år för
budgeterade hyreskostnader i fastigheten Släggan 3. Om verklig entreprenadkostnad avviker för etapp 1 påverkas hyran proportionellt med 80 % av
avvikelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka
kultur-och fritidsnämndens driftbudget för personal och driftkostnader för ny
verksamhet med 800 000 kr/år.
Protokollsanteckning
”I Kalmar kommun har fullmäktige beslutat att ha ett antal nämnder som leder
arbetet i sina respektive förvaltningar. Dessa nämnder och förvaltningar har av
fullmäktige fått sina verksamhets- och ansvarsområden.
I hanteringen av ärendet kring KIFAB-Arena har denna ansvarsfördelning
kringgåtts på ett sätt som vi anser är under all kritik. Det faller på kultur- och
fritidsförvaltningen och dess nämnd att leda och besluta om frågor som rör sitt
verksamhets- och ansvarsområde.
Vi anser att kommunledningen bör använda den kompetens och specifika
ämneskunskaper som kultur- och fritidsförvaltningen besitter när satsningar
gällande exempelvis idrott planeras, projekteras och diskuteras.
Med anledning av detta vill vi ledamöter och ersättare för Moderaterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna, lägga till protokollet att vi ej deltar i
beslutet.”

Sekreterare
Pia Axeheim

Justeras
Marianne Dahlberg

Helena Olsson
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Kultur- och fritidsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-05-19

ordförande

Handläggare

Ola Johansson

Datum

2016-05-06

Kommunfullmäktige

Ny arena för idrottsverksamhet – KIFAB Arena
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny arena för idrottsverksamhet
på fastigheten Släggan 3.
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka
kultur- och fritidsnämndens driftbudget med totalt 4 miljoner kronor/år för
budgeterade hyreskostnader i fastigheten Släggan 3. Om verklig entreprenadkostnad avviker för etapp 1 påverkas hyran proportionellt med 80% av
avvikelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka
kultur-och fritidsnämndens driftbudget för personal och driftkostnader för ny
verksamhet med 800 000 kr/år.
Bakgrund
Kalmar kommun befinner sig i en positiv utveckling med en ökande befolkning
och stor framtidstro. Idrotten kan på ett påtagligt sätt bidra till att öka
kommunens attraktivitet och att Kalmar är en bra kommun att bo, arbeta
och leva i. En viktig förutsättning för idrottens möjligheter att utvecklas är
tillgången på bra och ändmålsenliga anläggningar. Kommunen har under
den senaste 10-årsperioden genomfört ett flertal ny- och renoveringsinvesteringar i idrottsanläggningar, till den sammanlagda kostnaden av c:a
300 miljoner kronor. Utöver dessa gjorda investeringar finns behov av
ytterligare anläggningsinvesteringar.
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I samverkan med kultur och fritidsförvaltningen och KIFAB har möjligheter för
nya idrottslokaler utretts för i första han innebandyverksamhet men även förslag
på andra idrotter som i samverkan kan nyttja framtida tillkommande lokaler.
Kalmarsundsregionens innebandyverksamhet har utvecklats positivt i
regionen. Föreningen FBC Kalmarsund som bildats i samverkan med
Färjestadens IBK och Calmare Lindsdal 98 som idag har sin arena i Kalmar
Sportcenter har behov av en ny och mer anpassad anläggning för sin verksamhet.
KIFAB i Kalmar AB äger fastigheten Släggan 3 (Bränslehuset). Hyresavtalet
med nuvarande hyresgäst kommer att upphöra och fastighetens förutsättningar
för anpassning till idrottsverksamhet är goda. I samverkan med KIFAB har en
utredning genomförts för ett ställningstagande och beslut om att i etapper
iordningställa fastigheten för idrottsverksamhet. I en första etapp är det aktuellt
att iordningställa delar av fastigheten för innebandyverksamhetens tränings- och
tävlingsverksamhet med publikarena. Ett styrande och vägledande dokument i
detta arbete är Svenska innebandyförbundets kravspecifikation för Svenska
superligan.
Fastigheten Släggan 3
Fastigheten Släggan 3 är en industrifastighet som består av två byggnader som
uppfördes 1965. Den ena byggnaden är kontor och den föreslagna aktuella
byggnaden är en lagerbyggnad. Lagerbyggnaden är av enkelt slag med asfaltsgolv
och till 60% oisolerad. Den totala ytan är c:a 6 200 m2 (155x40m) med en takhöjd
till takbalkar på 7,30 m. Fastigheten har ett strategiskt läge c:a 3,5 km från centrum
och c:a 0,7 km från Hansa City. Fastigheten omges av stora asfalterade ytor som
ger goda möjligheter att ordna säkra angöringar och parkeringsplatser för
besökare.
Eftersom fastigheten har en konstruktion med en helt öppen yta utan bärande
pelare eller väggar finns det goda förutsättningar att iordningställa och nyttja
fastigheten för idrottsverksamhet. Det är dock viktigt att påpeka att fastigheten
från början har byggts för industriändamål. För att tillgodose de verksamhets- och
myndighetskrav som ställs på en modern idrottsanläggning krävs ombyggnationer.
Fastighetens läge med öppna omgivande asfalterade ytor är positiva faktorer för
idrottens tränings- och tävlingsverksamhet. Det finns möjlighet att ordna goda
logistiska förhållanden för besökarna både i samband med träning och vid större
publika arrangemang.
Centrum för innebandy
Det finns goda förutsättningar att i den del av anläggningen som är isolerad kunna
etablera en arena för regionens innebandyverksamhet. Här kan iordningställas en
modern tävlingsarena med de faciliteter och den status som krävs för spel på
högsta nationella nivå. Arenan kan vid tävlingsmatcher få en publikkapacitet på c:a
1500 åskådare varav c:a 1300 sittplatser på läktare. Etableringen kan också
tillgodose de behov som finns för tränings- och breddverksamhet. Även
utbildnings- och kursverksamhet kan lokaliseras till anläggningen.
FBC Kalmarsund har vid ett flertal tillfällen under de senaste åren uppvaktat
kommunen och beskrivit de anläggningsbehov som finns för att verksamheten ska kunna utvecklas på alla plan. Föreningen har medverkat i utredningen med en referensgrupp. Referensgruppens representanter ser mycket
positivt på en etablering i anläggningen.
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Övrig idrottsverksamhet
I kultur och fritidsförvaltningens egen utredning ”Inomhushallar i Kalmar
kommun” från 2015-11-26, konstateras att Kalmar Sportcenter idag är en
flaskhals måndagar – torsdagar och att ledig kapacitet inte finns i anläggningen i särskilt stor utsträckning. En ny idrottshall/publikhall, skulle frigöra
många timmar i Sportcenter och ännu bättre kunna tillgodose föreningslivets
efterfrågan om tider i inomhushallarna. I utredningen framhålls också att
”Ska en ny hall byggas för inomhussporternas behov i Kalmar kommun,
bör en hall anläggas i centrala Kalmar”
En ny idrottshall/publikhall skapar bättre förutsättningar för elitidrottsevenemang och andra evenemang. Idag är det innebandyn som önskar bättre
förutsättningar för sina matchevenemang. I framtiden kan det vara andra
inomhusidrotter som också har behov av de förutsättningar en ny idrotts
hall/publikhall kan erbjuda.
En ny idrottshall/publikhall, skulle också avlasta och vara ett alternativ till
Kalmar Sportcenter som evenemangsarena inomhus i Kalmar, där en rejäl
ökning av antalet arrangemang skett de senaste åren. Att arrangemangen har
ökat i omfattning och i antal i Sportcenter har, för föreningarna som bedriver sin träning där, inneburit mer och mer störningar i föreningarnas träningsverksamhet. En ökning i antalet avbokade träningar för föreningarna är en
effekt av ökade antal arrangemang i Sportcenter. Genom en ny idrottshall/
publikhall, kommer störningar i föreningarnas träningsverksamhet att minska.
En etablering i anläggningen borde bli ett efterfrågat lokaltillskott som på ett
påtagligt sätt kommer att få många positiva effekter för Kalmar idrotten.
Innebandyn kommer att få goda förutsättningar att kunna utvecklas på alla plan.
Dessutom kan vissa tränings- och matchtider i Kalmar Sportcenter frigöras och
hyras ut till andra hyresgäster.
Annan verksamhet
Frågan om möjligheten att använda anläggningen till annan verksamhet än idrott
har diskuterats. Utredningen ser en möjlighet att i innebandydelen arrangera
konserter och andra scenuppträdanden för en större publik. Genom att nyttja
innebandyarenans läktarkapacitet och komplettera med ytterligare stolar på golvet
kan anläggningen vid dessa tillfällen få en publikkapacitet på c:a 1 500 åskådare.
Det bör också vara möjligt att i mindre omfattning kunna arrangera olika
utställningar och liknande. Avgörande är dock vilka tekniska förutsättningar som
anläggningen har i form av golvkonstruktion, ventilation och dylikt.
Ekonomi
I en första etapp kan den del av fastigheten (c:a 2000 m2) som är isolerad
iordningsställas till en modern tävlings- och träningsarena för innebandyverksamhet. Arenan kan få en status och de faciliteter som krävs för tävlingsmatcher på högsta nationella nivå. Asfaltgolvet tas bort och ersätts med gjutet
betonggolv. En spelyta på 20 x 40m anläggs med omgivande läktare. Total
läktarkapacitet c:a 1500 åskådare. Omklädningsrum med duschar, domarrum,
toaletter och grupprum byggs. Ny belysning och ventilation installeras. Brandmyndighetens krav på bl.a. utrymningsvägar tillgodoses. En restaurangavdelning
för c:a 65 gäster iordningställs.
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Kostnader
Hyreskostnaden för etapp 1, innebandyarena beräknas till 2,9 mnkr/år. Om
verklig entreprenadkostnad avviker påverkas hyran proportionellt med 80%
av avvikelsen. Utöver redovisad hyreskostnad har anläggningen behov av
utrustning och inventarier. Som exempel kan nämnas resultattavla, möbler
och innebandyrink.
Under förutsättning att erforderliga samråd, myndighets- och finansieringsbeslut
kan tas under våren 2016 så bör det vara möjligt att iordningställa anläggningen
med verksamhetsstart hösten 2017.
Resterande del av fastighetens etapp 2 får fortsatt utredas. Hyreskostnad för
etapp 2/ouppvärmd lokal exkl. ventilation inkl. ny LED -belysning och
brandskyddstekniska åtgärder beräknas till 1,1 mnkr/år.
Som jämförelse är fastighetens ytor (6 200 kvm) jämförbara med ca 4 sporthallar och kapital och driftkostnader för dessa exklusive bemanning från
kultur-och fritidsförvaltningen beräknas till ca 7 mnkr/år. Kultur-och fritidsförvaltningens personalkostnader för skötsel/bemanning tillkommer i denna
jämförelse.
KIFAB som fastighetsägare äger rätten till arenanamnet KIFAB Arena.
Slutsats och fortsatt process
Utredningen visar att fastigheten har stor potential för att iordningställas för
idrottsverksamhet. Detta kan på ett positivt sätt påverka möjligheterna att
utveckla kommunens och regionens idrott. Fastigheten hyres i sin
helhet, etapp 1 och etapp 2.
För den fortsatta processen behöver beslutas om utökad driftbudget för
kultur- och fritidsnämnden, beslut i kultur-och fritidsnämnden om
utökad verksamhetsinriktning och beslut i KIFAB om investerings-och
hyresnivåer (KS har godkänt ny investeringsram för KIFAB, dnr KS 2016/0307
där b l a omställning av fastigheten Släggan 3 ingår).

Ola Johansson
Bilaga
Skiss
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-05-11

Ärendebeteckning

KS 2016/0488

Kommunfullmäktige

Utökat stöd till föreningar
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2016 utökas med 15 300 000 kronor
för investeringsbidrag till föreningar.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2016 utökas med 950 000 kronor
för driftbidrag till föreningar.
Bakgrund
Kalmar kommun beviljar årligen via kultur- och fritidsnämnden investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar. Varje år finns ansökningar som inte kan
beviljas inom den ram som kultur- och fritidsnämnden förfogar över. Kommunfullmäktige har därför genom åren beslutat om särskilda insatser. Ett exempel är 2008 års bidrag till Kalmar Hästsportklubb om 16,5 miljoner kronor
för uppförande av ridanläggning och 2011 års bidrag till IFK Kalmar om 5
miljoner kronor för nya omklädningsrum.
Även i år finns ett stort behov bland kommunens föreningar att göra investeringar i lokaler eller av andra åtgärder för deras verksamheter. Föreningarna
bedriver en stor barn- och ungdomsverksamhet men har också en avgörande
betydelse för folkhälsan i alla åldrar. Goda förutsättningar för kommunens
föreningsliv är avgörande för att Kalmar ska fortsätta utvecklas och vara attraktivt för både invånare och besökare.
Under 2016 bedömer vi att det finns ett ekonomiskt utrymme att bevilja ytterligare ansökningar om investeringsbidrag. För det enskilda året 2016 utökas
därför kultur- och fritidsnämndens budgetram med 15,3 miljoner kronor.
Dessutom föreslås att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med
550 000 kronor för ökning av driftsbidragen till Skälby 4H-gård och till Bjursnäs bygdegårdsförening från och med år 2016 och framåt. Detta för att de ska
klara sin verksamhet.
IFK Kalmars damlag är framgångsrikt och spelar nu i Elitettan. Laget är viktigt
för Kalmar och är också förebild för yngre tjejer som spelar fotboll. Fram tills i
år har Svensk Elitfotboll haft ett TV-avtal som gett lagen i Elitettan och Allsvenskan ekonomiskt stöd. I år har man misslyckats med att nå en motsva-

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
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rande uppgörelse om TV-sändningar. Av den anledningen tappar IFK Kalmar
cirka 400 000 kronor i intäkter. Det är ett uteblivet stöd som man själva inte
har kunnat förutse men som riskerar föreningens ekonomi och därmed fortsatt
spel i Elitettan. Mot denna bakgrund föreslås kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2016 även utökas med 400 000 kronor för ett driftbidrag till IFK
Kalmar.
Investeringsstöden förutsätter, enligt det nuvarande regelverket, att föreningarna själva finansierar 50 procent. För att också ge utrymme för nya ansökningar
att komma in är utökningen av budgetramen för 2016 högre än de bidrag som
föreningarna nedan har ansökt om.
Bland de föreningar som sökt bidrag men fått avslag finns:
• Kalmar Golfklubb som vill bygga nytt klubbhus och handikappanpassa
byggnader, vägar och entréer.
• Kalmarbygdens fältrittklubb som vill renovera tak och elinstallationer.
• Ridklubben Udden som vill bygga vindsförråd, köpa en fyrhjuling, byta
system för vattenförsörjning i stall, komplettera hängrännor på ridhus,
bygga ny tvättstuga och bygga nytt gäststall.
• Möre BK som vill renovera garage samt renovera klubbhus Loverslunden.
• IFK Berga som vill köpa ny kyl & frys, måla klubbhuset och införskaffa nya bord och stolar.
• Kalmar Motorklubb som vill anlägga Endurobana.
• Läckeby GOIF som vill bygga nytt staket runt planerna.
• Tvärskogs IF som vill förändra sina fotbollsplaner.
• Södermöre RF som vill bygga domartorn och sekretariat samt skjul för
förvaring.
• För Folkets hus och bygdegårdsföreningar avsätts ett engångsbelopp
för investeringar på 3 miljoner kronor.
• För Scoutföreningar avsätts ett engångsbelopp för investeringar på 1.5
miljoner kronor.
• För övriga föreningar avsätts ett engångsbelopp för investeringar på 2
miljoner kronor.
Förändringar i driftsbudget
Kultur och fritidsnämnden får från och med 2016 och framåt en utökad driftbudgetram på 400 000 kronor för ökad driftsbidrag till Skälby 4H och 150 000
kronor till Bjursnäs Bygdegårdsförening.

Johan Persson (S)
kommunalråd
Dzenita Abaza (S)
kommunalråd
Anders Andersson (C)
kommunalråd
Bertil Dahl (V)
kommunalråd
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-05-13

Ärendebeteckning

KS 2016/0498

Kommunfullmäktige

Utökat bidrag till förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar 2016
Förslag till beslut
Servicenämndens budgetram 2016 utökas med 600 000 kronor för förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar.
Bakgrund
I Kalmar kommun finns ca 500 km enskilda vägar, detta vägnät har stor betydelse för alla transporter som sker utanför det vägnät som Trafikverket och
kommunen ansvarar för. Trafikverket, kommun och de enskilda vägsamfälligheterna finansierar drift och investeringar i detta vägnät. Behovet av angelägna
förbättrings- och beläggningsåtgärder är stora och i år finns det ansökningar
om bidrag till förbättrings och beläggningsåtgärder som överstiger den kommunala budgeten för enskilda vägar med 600 000 kronor.
Vi bedömer att det under 2016 finns ekonomiskt utrymme att bevilja dessa
bidrag och föreslår att servicenämndens budgetram 2016 utökas med 600 000
kronor för förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar. En förutsättning för Trafikverkets medfinansiering är att kommunen och den enskilda
vägsamfälligheten medverkar. På så sätt växlar vi upp dessa pengar och får
många förbättringsåtgärder gjorda.
Johan Persson (S)
kommunalråd
Dzenita Abaza (S)
kommunalråd
Anders Andersson (C)
kommunalråd
Bertil Dahl (V)
kommunalråd
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Kläckeberga skog

Snurrom

Nygård

Holmsdal

Vilan

Återvinningsstation

Fredensborg

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning

Abrahamstorpet

Krafslösa

2016-05-03

Skala 1:6000

06016-100d

Slakmöre 3:9

Marielund 4 fastigheter

Nyttorp 6:4

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning
Kåremo m fl

2016-05-03

Skala 1:25000

06016-102d

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning

Korsgården

2016-05-03

Skala 1:2000

06016-103d

Barkestorpsskolan
Sporthall

Fotbollsplan

Skola
Förskola

Gruppboende

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning
Jakobsberg
Skala 1:3000

2016-05-03
Koloniområde
06016-104e

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning
Harby

2016-05-03

Skala 1:2000

06016-105f

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning
Ölvingstorp 5:12

2016-05-03

Skala 1:2000

06016-112c

Kläckeberga skog

Snurrom

Nygård

Holmsdal

Vilan

Återvinningsstation

Fredensborg

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning

Abrahamstorpet

Krafslösa

2016-05-03

Skala 1:6000

06016-200d

Slakmöre 3:9

Marielund 4 fastigheter

Nyttorp 6:4

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning
Kåremo m fl

2016-05-03

Skala 1:25000

06016-202d

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning

Korsgården

2016-05-03

Skala 1:2000

06016-203d

Barkestorpsskolan
Sporthall

Fotbollsplan

Skola
Förskola

Gruppboende

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning
Jakobsberg
Skala 1:3000

2016-05-03
Koloniområde
06016-204e

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning
Harby

2016-05-03

Skala 1:2000

06016-205f

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning
Ölvingstorp 5:12

2016-05-03

Skala 1:2000

06016-212c

Kläckeberga skog

Snurrom

Nygård

Holmsdal

Vilan

Återvinningsstation

Fredensborg

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Dagvattenförsörjning

Abrahamstorpet

Krafslösa

2016-05-03

Skala 1:6000

06016-300e

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Dagvattenförsörjning
Fjölebro

2016-05-03

Skala 1:2000

06016-301b

Barkestorpsskolan
Sporthall

Fotbollsplan

Skola
Förskola

Gruppboende

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Dagvattenförsörjning
Jakobsberg
Skala 1:3000

2016-05-03
Koloniområde
06016-303a

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Karin Löfström
50165

Datum

2016-04-25

Ärendebeteckning

KS 2013/0660

Kommunfullmäktige

Utvärdering och fortsatta nivåer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i
Kalmar kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets utvärdering av
klimatkompensationssystemet.
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med klimatkompensationssystemet
enligt länsgemensam modell för fossila flyg- och bilresor.
Bakgrund
Klimatsamverkan Kalmar län, som drivs av Länsstyrelsen och regionförbundet,
tog 2013 fram ett förslag till gemensam klimatkompensationsmodell för hela
länet. Varje enskild kommun beslutade om man ville implementera modellen
och i april 2014 tog kommunfullmäktige i Kalmar följande beslut:
”Kommunfullmäktige beslutar att införa klimatkompensering enligt föreslagen
länsmodell för fossila flyg- och bilresor i den kommunala verksamheten från
och med 1 januari 2015 med undantag av hyrbilar och taxiresor. Modellen ska
utvärderas efter ett år, därefter fattas nytt beslut om nivåer för kommande år.
Kommunfullmäktige beslutar att samla medlen från klimatkompenseringen i
ett klimatkonto.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system för hur klimatavgiften
ska debiteras samt hur ansökningsförfarandet för medel från klimatkontot ska
hanteras.”
2015 infördes klimatkompenseringen med rutiner för fakturering och ansökan
ur klimatkontot.
Under 2016 års första månader har en utvärdering av systemet gjorts tillsammans med samtliga förvaltningschefer. De har gemensamt kommit fram till

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax +46 480-45 00 47│karin.lofstrom_1@kalmar.se
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att klimatkompenseringssystemet bidrar till att uppfylla målet om klimatneutrala samhällsbetalda resor 2020 och att systemet bör fortsätta i sin
nuvarande form och med den nuvarande nivåtrappan.

Förklaring av trappan: Den är konstruerad för att uppnå klimatneutrala
samhällsbetalda resor till 2020. Det innebär att alla resor som görs i
kommunens tjänst inte ska gå på fossila bränslen så som bensin och diesel.
Trappan har ett extra trappsteg till 2030 om några resor skulle behöva längre
tid på sig att ställa om, men målet är att alla resor ska vara klimatneutrala 2020.

Karin Löfström
strateg ekologisk hållbarhet

Bilagor
Utvärdering
Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar län
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Handläggare

Karin Löfström
0480 450165

Datum

2016-04-20

Utvärdering av klimatkompensationssystemet
Bakgrund
Klimatsamverkan Kalmar län, som drivs av Länsstyrelsen och regionförbundet,
tog 2013 fram ett förslag till gemensam klimatkompensationsmodell för hela
länet. Varje enskild kommun beslutade om man ville implementera modellen. I
april 2014 tog kommunfullmäktige i Kalmar kommun detta beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att införa klimatkompensering enligt föreslagen länsmodell för
fossila flyg- och bilresor i den kommunala verksamheten från och med 1 januari 2015 med
undantag av hyrbilar och taxiresor. Modellen ska utvärderas efter ett år, därefter fattas nytt
beslut om nivåer för kommande år. Kommunfullmäktige beslutar att samla medlen från
klimatkompenseringen i ett klimatkonto. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett
system för hur klimatavgiften ska debiteras samt hur ansökningsförfarandet för medel från
klimatkontot ska hanteras.
Rutiner
Systemet för klimatavgiften är framtagen och den första fakturan till
kommunens förvaltningar gick ut september 2015 och gällde 2014. Det
samlade beloppet som fakturerades var 289 222 kronor. Dessa pengar lades,
som beslutat, på ett klimatkonto. En rutin för ansökningar från kontot har
tagits fram och finns i verksamhetshandboken, Riktlinjer för klimatkompensering.
Användning av klimatpengarna
Endast en ansökningsomgång har genomförts och då kom en ansökan in.
Ansökan var för ett projekt om laddinfrastruktur och det beviljades. Projektet
startade vid årsskiftet 2016 och planerar bygga 7 laddstationer, varav en
snabbladdare under 2016- 2017. Ansökan gjordes av kommunledningskontorets strateger för ekologisk hållbarhet och var förankrad med energistyrgruppen där förvaltningscheferna för Samhällsbyggnadskontoret och
Serviceförvaltningen ingår. Även Södermöre kommundel deltar i projektet då
laddstolpar ska lokaliseras i denna kommundel. Samtliga förvaltningar har
informerats om projektet under den ”Miljöbokslut turné” som strategerna för
ekologisk hållbarhet genomförde under våren 2015.

Kansli och omvärld
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │karin.lofstrom_1@kalmar.se
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Utvärdering
Inga nya fakturor kommer att skickas ut innan utvärderingen är klar och ett
nytt politiskt beslut har fattats. Under januari och februari 2016 har strategen
för ekologisk hållbarhet intervjuat alla förvaltningschefer. Dessa frågor ställdes:
1. Har klimatkompensationen lett till att ni på er förvaltning har ändrat något
i ert resande och/eller hur ni tänker kring resande i tjänsten?
2. Kommer ni att ansöka om pengar från klimatkontot under 2016? Om ja –
till vad, om nej- varför inte?
3. Är det något i klimatkompenseringen som ni skulle vilja ändra på?
4. I det länsgemensamma förslaget föreslås procentsatsen att höjas för 2016
(faktureras 2017). Inrikes flyg förväntas höjas från 10 % av priset till 20 %,
utrikes flyg från 5 % till 10 % och resandet med bilar som går på fossila
bränslen från 5 % till 10 %. Hur ställer ni er till det?
En sammanställning av deras svar presenterades under en förvaltningschefsträff den 23 februari 2016.
Resultat
Mötet med förvaltningscheferna för resultatsammanställning var på förhand
utsatt och samtliga förvaltningschefer var inbokade innan mötet. Tyvärr utgick
mötet med Kultur och Fritid men förvaltningschefen fanns med vid
förvaltningschefsgruppen och har således deltagit i framtaget av slutsattser och
förslag på beslut. Under tiden för intervjuerna så stod Södermöre kommundel
utan förvaltningschef och har således inte intervjuats. Nedan följer resultat från
intervjuerna med övriga förvaltningscheferna.
Svar på fråga 1:
Har klimatkompensationen lett till att ni på er förvaltning har ändrat något i ert resande
och/eller hur ni tänker kring resande i tjänsten? Här svarade hälften ja och hälften
nej. Samtliga svarade att en ändring i resemönstret har skett men hälften säger
att klimatkompensationssystemet har vägt in i de beslut som har fattats och
andra hälften säger att de ändringar man gjort ändå skulle ha genomförts även
utan klimatkompensationssystemet.
Svar på fråga 2:
Kommer ni att ansöka om pengar från klimatkontot under 2016? Om ja – till vad, om nejvarför inte? Här svarade samtliga förvaltningschefer att de skulle söka ifrån
klimatkontot under 2016. Samtliga förvaltningar hade relativt långt gångna
tankar kring vad de skulle söka klimatpengar för.
Svar på fråga 3 och 4:
Svaret på dessa två frågor har gått i varandra och är här presenterade som ett
svar:
Är det något i klimatkompenseringen som ni skulle vilja ändra på? Och
I det länsgemensamma förslaget föreslås procentsatsen att höjas för 2016 (faktureras 2017).
Inrikes flyg förväntas höjas från 10 % av priset till 20 %, utrikes flyg från 5 % till 10 %
och resandet med bilar som går på fossila bränslen från 5 % till 10 %. Hur ställer ni er till
det? Hälften av de intervjuade tyckte inte att det fanns något i systemet som
behövdes ändras. De tyckte att det var bra med en stegrande nivåer så att
effekterna av att åka med fossila bränslen blev ekonomiskt kännbara och då
kunde läggas in som en del i en kostnadskalkyl för t.ex. att köpa in en elbil.
Den andra hälften tyckte att nivåerna ökade för brant och att det i vissa
verksamheter blir orättvist då inga andra färdsätt finns att tillgå än fossildrivna.

3 (3)

Slutsatser och förslag till beslut
Den 23 februari presenterades resultatet för samtliga förvaltningschefer och
man diskuterade en gemensam ståndpunkt som ska lyftas fram till politiken
som ett förslag på fortsatt beslut.
Målet för Kalmar kommun är att år 2020 är alla samhällsbetalda resor
klimatneutrala. Den klimatkompensationsmodell, inklusive nivåstegringen, som
tagits fram på länsnivå har målet 2020 för ögonen. För att nå det målet bör
nivåstegringen följas. Förvaltningscheferna enades om att klimatkompensationssystemet är ett fungerande verktyg för att nå det uppsatta målet
och föreslår att kommunfullmäktige fattar ett beslut om att fortsätta efter
existerande system.

Klimatkompensering av
samhällsbetalda resor
i Kalmar län
Förslag 2013-03-15 från länsgemensam arbetsgrupp

Stilleben Sandby Borg Foto Eva Öberg

Klimatsamverkan Kalmar län

Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet,
med syfte att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i
klimatkommissionen.

www.rfkl.se/klimat

Inledning
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte år 2006 upp ett mål om att länet år 2030 ska vara en
fossilbränslefri region. Ett delmål inom transporter är att alla samhällsbetalda resor ska vara
klimatneutrala år 2020.
Under kampanjnamnet NoOil har energi- och klimatarbetet varit en viktig del i det regionala
utvecklingsarbetet och ett prioriterat område i länets regionala utvecklingsstrategi. De övergripande
målen är att bidra till ett växande näringsliv för hållbar tillväxt, minskad klimatpåverkan och
effektivare energianvändning. Arbetet drivs gemensamt i länet, under rubriken "Klimatsamverkan
Kalmar län" och samordnas av klimatkommissionen.
Kommissionen menar att de klimatutsläpp som inte kan undvikas om möjligt bör kompenseras.
Klimatkommission Kalmar län föreslog i december 2010 ett gemensamt länsprojekt, med syfte att
prova och utvärdera klimatkompensation som ett verktyg för minskad klimatpåverkan och ökad
marknadsföringsnytta.
I september 2012 bildades en grupp som ett svar på de motioner som lämnats i alla kommuner om
klimatkompensering och denna rapport är gruppens förslag till Länsgemensam strategi. Det finns
bakgrundsmaterial till förslaget, som kan lämnas vid behov.
Arbetsgruppen har bestått av Tommy Lindström, Borgholms kommun, Katarina Söderberg,
Oskarshamns kommun, Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost, Elvira Laneborg, Mörbylånga
kommun, Annika Persson Åberg, Torsås kommun, Karin Svensson, Nybro kommun, Liselott
Sjöholm, Landstinget i Kalmar län, Jens Karlsson, Hultsfreds kommun,
Stefan Svenaeus, Länsstyrelsen i Kalmar län, Eva Öberg, Kalmar kommun och Carolina Gunnarsson,
Regionförbundet Kalmar län.
Gruppen anser att det har ett mycket stort marknadsföringsvärde att alla kommuner i länet samt
Länsstyrelse, Regionförbund och Landstinget anammar förslaget.
Arbetsgruppen 15 mars 2013

Syfte
Det här systemet fokuserar på omställning – från klimatovänligt till klimatsmart resande.
Det övergripande målet med klimatkompensation är att minska utsläpp från resor som görs av
organisationens medarbetare och folkvalda. Avgiften ska påverka valet av färdsätt till det minst
klimatpåverkande alternativet. Betalning av en klimatavgift på resor ska ses som en sista utväg när
utsläpp inte kan undvikas.
Syftet med införandet av ett avgiftssystem för utsläpp av fossil koldioxid, CO2, är att komma åt
användningen av fossila bränslen, varför fokus enligt denna modell ligger på flyg och
fossilbränslebilar. Medlet är en avvecklingsplan för fossilbränslebilar, att fullständigt ersätta dessa
med fossilbränslefria fordon. Fossilbränslebilar ska ersättas med fossilbränslefria bilar eller andra
resalternativ och onödiga flygresor ska elimineras. De fossilbränsleresor som kvarstår ska
klimatkompenseras.
Tåg, buss, cykel, till fots och fossilbränslefri bil är de mest klimatvänliga resealternativen. Dessa
ingår inte i klimatkompenseringen på grund av dess redan uppenbara bidrag till målet, men även för
att minimera arbete och administration och därmed införa ett enkelt och tydligt system. Systemet
fokuserar på omställning och dess syfte är att ställa om från klimatovänligt till klimatsmart resande.

Nivåer
Det här är ett för länet gemensamt minimiförslag. Tanken är att länets kommuner, landstinget,
Länsstyrelsen och Regionförbundet har samma basmodell. Den organisation som vill höja
ambitionen och takten i klimatarbetet kan öka procentsatserna, ändra tidsspannet eller involvera fler
transporter.

Klimatkompensering
Ett system med klimatavgift på fossila bränslen utgör en form av reseriktlinjer som baseras på såväl
miljömässiga som ekonomiska incitament. Systemet underlättar även genomförandet av andra
kompletterande åtgärder för att minska koldioxidutsläppen eftersom avgiften möjliggör upprättandet
av en fond för klimatrelaterade åtgärder. Avgifterna sätts in på ett gemensamt klimatkonto i
organisationen. Från kontot kan alla verksamheter i organisationen söka bidrag årligen.
Den stegvisa ökningen av påslaget möjliggör för organisationerna att införa nya rutiner och t.ex.
ställa om fordonsparken.
För att öka möjligheterna till att ett klimatkompensationssystem ska antas krävs det sannolikt att det
är enkelt utformat och inte genererar ökat arbete. Den föreslagna modellen har sin styrka i att den
medför minimalt med administration, i och med att så få transportslag innefattas. I ett system där
man inkluderar påslag och avdrag är risken överhängande att detta blir för invecklat och svårt,
eftersom så många resesätt, fordonsslag och bränslen kan beaktas.

Avgränsning
Tåg, buss och fossilbränslefri bil är de mest klimatvänliga resealternativen. De bidrar redan till målet
och klimatkompenseras inte vilket också minimerar arbete och administration. Vi föreslår ett enkelt
och tydligt system.
Klimatkompensation ska ske av persontransporter i organisationens verksamheter, inklusive alla
anställda och förtroendevalda. Klimatkompensation ska ske för alla resor i arbetet och inom politiska
uppdrag, som betalas av organisationen, och som sker med:




Organisationens egna, hyrda eller leasade bilar
Privat bil i tjänsten
Flyg

Samåkning påverkar inte prispåslaget då det i sig ger en minskad kostnad och minskad
klimatpåverkan.
Inom till exempel EU-projekt betalar inte EU prispåslaget. Om man ändå vill att dessa resor ska ingå
i systemet, måste organisationen själv bekosta tillägget. Detta gäller alla externt finansierade projekt.

Uppföljning
Uppföljning av förslagets implementering i länet görs minst en gång per mandatperiod inom
Klimatsamverkan Kalmar län. Rapportering sker till Klimatkommissionen. Revidering sker vid
behov, bland annat med hänsyn till teknisk utveckling, som möjliggör ännu klimatsmartare resor.
Förverkligandet av denna avvecklingsplan är ett naturligt steg i att uppnå en fossilbränslefri region.
Kalmar län kan än en gång vara unikt i en kraftfull klimatsamverkan för ett gemensamt mål.

Prioritering av kommunikationer vid resor
Förslag att använda t.ex. i resepolicy om prioritering av olika möjliga färdsätt.
1: Överväg om syftet kan uppnås utan möte/ resa
2: Överväg möjligheten till resefria möten via t.ex. webb-möten
3: Kollektivtrafik med låg klimatbelastning
4: Kommunal bil/hyrbil med förnyelsebart bränsle, eftersträva samåkning.
5: Kommunal bil/ hyrbil med fossilt bränsle som klimatkompenseras, eftersträva samåkning.
6: Egen bil i tjänsten, fossila bränslen klimatkompenseras
7: Flyg, klimatkompenseras

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Annika Fonseca
50052

Datum

2016-05-04

Ärendebeteckning

KS 2016/0226

Kommunfullmäktige

Lån till Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk
förening
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förenings
ansökan om lån på högst 1 500 000 kronor. Följande ska gälla:
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.
- Del av lånet ska återbetalas när föreningen erhållit stöd från
regionförbundet med motsvarande belopp som stödet. Resterande del
av lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd eller
senast 31 december 2021.
- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att
markupplåtelseavtal och kanalisation övergår i kommunens ägo om
lånet inte kan betalas tillbaka.
Bakgrund
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening har lämnat in en ansökan om lån
från Kalmar kommun på totalt 1 500 000 kronor. Beloppet är avsett att täcka
föreningens kostnader för den kanalisation som föreningen genomför i
samband med att Eon ersätter befintliga luftkablar med markkabel i området.
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening bildades sommaren 2015. Syftet
med fiberföreningen är att på sikt kunna bygga ut bredband i Förlösa, Sporsjö,
Ugglerum, Melby, Årtebäck med flera byar och omgivning. Startpunkten för
föreringen var möjligheten att samförlägga en kanalisation i samband med att
Eon ska gräva ned elledningar i delar av området. Föreningen beviljades
kanalisationsstöd från regionförbundet på 550 000 kronor samt 275 000 kronor
från kommunen. Regionförbundets stöd kommer att utbetalas när
kanalisationen är färdigbyggd medan kommunen har betalat ut stödet i förskott
så att föreningen kunde köpa in material till samförläggningen. För att kunna
finansiera den första etappen av fibernätet d.v.s. samförläggningen med Eon
behöver föreningen låna pengar. Då en kanalisation i sig ännu inte har något
värde förrän den har fibrerats och aktiverats har föreningen svårt att få lån i en
bank.

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Annika.fonseca@kalmar.se
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I ändringar i Verksamhetsplan med budget och ekonomisk planering 20172018 antagen av kommunfullmäktige i december 2015 antogs följande ändring
och tillägg till fokusområden och mål:
”Bredband via fiber
Målet att 90 % av kommunens företag och hushåll ska ha tillgång till fiber på
minst 100 Mbit/s senast år 2020 kommer att nås, bland annat genom
samverkansavtal med Telia Sonera.
För att nå resterande 10 % intar kommunen en aktiv roll för att påskynda och
underlätta utbyggnaden på landsbygden. Kommunen kommer tillsammans
med andra ledningsägare och aktiva byalag att identifiera och föreslå
utbyggnadsområden. Kommunen kommer också att vidta olika åtgärder såsom
samförläggningar, råd vid ansökningar om stöd från landsbygdsprogrammet,
borgensåtaganden när stöd beviljats, lån samt bidrag till felande länkar för att
minimera de vita fläckarna. Utgångspunkten är att möjliggöra en tillgång till
fiber för hushåll och företag till en marknadsmässig jämförbar kostnad.”

Annika Fonseca
huvudprojektledare

Bilaga:
Låneansökan

2 (2)

Sporsjö 2016-03-01
Kalmar Kommun
Att: Annica Fonseca
Box 611
391 26 Kalmar

Förlösa-Årtebäck Fiberförening
Org nr: 769630-5957

Låneansökan Förlösa Årtebäck Fiber
Härmed ansöker Förlösa Årtebäck Fiber om lån/låneutrymme på totalt 1 500 000 SEK (En miljon
femhundratusen kronor)
Beloppet är avsett att täcka föreningens kostnader för den kanalisation som föreningen utför i
samband med att Eon ersätter befintliga luftledningar med markkabel inom området.
Bakgrund
Intresset för fiber i Förlösa Årtebäck området är stort och i samband med att Eon skulle ersätta
nuvarande luftledningar med markkabel aktualiserades de tankar som funnits förut att bilda en
fiberförening och ta vara på den möjligheten till kostnadsbesparing för kanalisation som
samförläggning med Eon medförde. Föreningen är bildad och ett antal möten har genomförts
med bland annat deltagande av Annika Fonseca från Kalmar kommun.
Kostnaden för kanalisation är beräknad till 1 391 500 SEK + moms. Merparten av denna kostnad
beräknas till kvartal 3 2016 då Eon förväntas fakturera sitt arbete men däremellan kan ytterligare
utbetalningar behövas till entreprenörer och leverantörer av material.
Föreningen har sedan tidigare erhållit ett bidrag från kommunen på 275 000 SEK vilket har täckt
de initiala kostnaderna för huvudsakligen material i uppstartsskedet av kanalisationen. Ytterligare
550 000 är beviljade från Regionförbundet att utbetalas i efterskott, dvs när kanalisationen är
slutförd.
Ovanstående lånebelopp är avsett att täcka kostnader för kanalisationen inklusive moms och fram
till föreningen beviljats och erhållit stöd från andra myndigheter.
Föreningen är tacksam för det bidrag som utbetalats och möjligheten att av kommunen få låna till
resterande belopp för kanalisationen.

Sporsjö 2016-03-01

Ulf Lundström
Kassör Förlösa-Årtebäck Fiberförening

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Annika Fonseca
50052

Datum

2016-05-19

Ärendebeteckning

KS 2016/0391

Kommunfullmäktige

Ansökan om kommunal borgen till Mokällan
fiber ekonomisk förening
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen om 1 250 000
kronor till Mokällan fiber ekonomisk förening. Avtal ska skrivas mellan
kommunen och föreningen att markupplåtelseavtal och fibernät övergår i
kommunens ägo om borgensåtagandet utfaller.
Bakgrund
Mokällan fiber ekonomisk förening har lämnat in en ansökan om kommunal
borgen till Kalmar kommun. Föreningen har redovisat en projektplan, beviljat
kanalisationsstöd samt lånelöfte från bank.
Fiberföreningen har beviljats kanalisationsstöd från regionförbundet om
1 000 000 kronor och Kalmar kommun om 340 000 kronor. Bidraget från
regionförbundet kommer att betalas ut när fibernätet är utbyggt. Kalmar
kommun har betalat ut bidraget som ett förskott för att möjliggöra för
föreningen att kunna påbörja sitt arbete.
Fiberföreningen planerar en byggstart 2016 och har i dagsläget 64 fastigheter
som ska anslutas till nätet. Budgeten för en anslutning är satt till maximalt
25 000 kronor per fastighet, vilket är en marknadsmässigt jämförbar kostnad.
Under byggprocessen behövs en likviditet för att kunna genomföra projektet.
Utöver den summa som alla fastighetsägarna betalar, har föreningen en
bidragsdel på 1 340 000 kronor, plus den moms som först måste betalas in
men som senare i projektet kan dras av i föreningen. Bidragsdelen från
regionförbundet och momsdelen är summor föreningen inte får tillbaka förrän
projektet haft redovisade och godkända kostnader.
Föreningen behöver ett lån, motsvarande den beviljade bidragsdelen från
regionförbundet om 1 000 000 kronor, samt för det momsbelopp om 250 000
kronor som läggs på den summan i samband med investeringen. Total summa
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som behöver lånas är 1 250 000 kronor och för vilket föreningen nu önskar att
kommunen ska bevilja kommunal borgen för.

Annika Fonseca
huvudprojektledare
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Kommunfullmäktige

Kommunal borgen och lån till fiberföreningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja kommunal borgen
till fiberföreningar i Kalmar kommun under följande förutsättningar:
Föreningen ska till ansökan om kommunal borgen bifoga:
- Projektplan för utbyggnad av ett bredbandsnät, d.v.s. en anläggning som
består av passiv bredbandsinfrastruktur och aktiv utrustning.
- Kopia på ansökan om stöd som är inlämnad till länsstyrelsen.
- Beslut från länsstyrelsen om beviljat bredbandsstöd.
- Lånelöfte från banken.
- Avtal om att ledningsrätt och fibernät övergår i kommunens ägo om
borgensåtagandet utfaller. Detta avtal utformas av kommunen.
Borgen beviljas upp till ett belopp motsvarande det beviljade bidraget. Beviljad
borgen ska gälla från investeringens start fram till en månad efter det att
föreningen fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet. Borgensavgift
ska ej tas ut.
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja kommunalt lån till
fiberföreningar i Kalmar kommun under följande förutsättningar:
- Lånet ska i första hand möjliggöra för föreningar att kunna samförlägga
kanalisation med andra ledningsägare.
- När lån inte kan erhållas i bank.
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.
- Lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd eller senast 6
år efter att kanalisationen är genomförd.
- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att markupplåtelseavtal
och kanalisation övergår i kommunens ägo om lånet inte kan betalas
tillbaka.
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Bakgrund
Fiberutbyggnaden i kommunen pågår på flera olika sätt. I kommunens tätorter
pågår en kommersiell utbyggnad av olika aktörer. På landsbygden finns ett
antal fiberföreningar som driver fiberutbyggnaden utifrån sina lokala
förutsättningar. Några föreningar kan bygga ut genom så kallad kundinitierad
fiber via en aktör på marknaden. Andra föreningar bygger ut sitt nät själva med
eller utan bredbandsstöd. I de fall utbyggnaden är så dyr att stöd behövs
kommer föreningen ha ett behov av att låna pengar i bank för att finansiera del
av anläggningskostnaden till dess stödet är utbetalat. För att en ekonomisk
förening för bredband, som saknar tillgångar vid lånetillfället, ska kunna uppta
ett lån, kan det komma att krävas möjlighet till borgen.
För att ge möjlighet till fiberföreningarna att genomföra en samförläggning
med andra ledningsägare kan kommunen behöva låna ut pengar till
fiberföreningar eftersom det är svårt att få lån innan hela fiberprojektet är
genomförbart.
I ”Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering
2017-2018” gjordes följande tillägg till fokusområden och mål:
”Bredband via fiber
Målet att 90 % av kommunens företag och hushåll ska ha tillgång till fiber på
minst 100 Mbit/s senast år 2020 kommer att nås, bland annat genom
samverkansavtal med Telia Sonera.
För att nå resterande 10 % intar kommunen en aktiv roll för att påskynda och
underlätta utbyggnaden på landsbygden. Kommunen kommer tillsammans
med andra ledningsägare och aktiva byalag att identifiera och föreslå
utbyggnadsområden. Kommunen kommer också att vidta olika åtgärder såsom
samförläggningar, råd vid ansökan om stöd från landsbygdsprogrammet,
borgensåtaganden när stöd beviljats, lån samt bidrag till felande länkar för att
minimera de vita fläckarna. Utgångspunkten är att möjliggöra en tillgång till
fiber för hushåll och företag till en marknadsmässig jämförbar kostnad.”
Reglerna för att få stöd från jordbruksverket medger att kommunen kan gå i
kommunal borgen för banklån.

Annika Fonseca
huvudprojektledare
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE (PUL-säkrat)
Detaljplan för

del av Svalan 20, del av Malmen 2:2, samt
Svanen 3
Kalmar kommun
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-04-08 – 201605-06. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Det har inkommit liknande synpunkter som i samrådet från en del boende och
fastighetsägare i området. Bebyggelsens skala upplevs som för stor,
trafiksituationen är svår och förvärras och man vill istället se bevarande av
öppna ytor eller lägre bebyggelse. Dessa synpunkter är i huvudsak bemötta i
samrådsredogörelsen, några ytterligare kommentarer ges i anknytning till varje
yttrande där så är påkallat.
Några yttranden påpekar redaktionella eller formella förtydliganden som bör
göras i planhandlingarna, bl a kompletteringar vad gäller underjordiska
ledningar och avfallshantering, samt att plankartan bör uppdateras utifrån de
nya allmänna råden för planbestämmelser. Detta justeras i handlingarna.
Avgränsningen av parken kring Monte Cavallo har justerats marginellt.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsens bedömning

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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Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som kan
föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL.

RÅDGIVANDE SYNPUNKTER
Kulturmiljö
Det är positivt att kommunen lyfter området runt Monte Cavallo och ger
byggnaderna både ett exteriört men även till vissa delar ett interiört skydd.
Utifrån kulturmiljösynpunkt finns det flera delar som inte direkt rör den
aktuella planen men är presenterade i planhandlingarna som behövder
diskuteras vidare.
Flera av kartorna visar på bebyggelse som ännu bara finns i planeringsstadiet
och kommer ha stor påverkan på områdets karaktär.

Kommentar: Delningen av planärendet görs för att kunna komma igång med en första
planetapp, då den östra delen har komplexa frågeställningar som behöver utredas vidare.
Planområdet är således minskat. I de fall bebyggelse illustreras i planbeskrivningen som är
på planeringsstadiet så framgår det tydligt i bildtexter. Att det görs på detta sätt beror på
resursskäl, eftersom det vore ett stort merarbete att göra om visualiseringsarbetet.
Lantmäterimyndigheten
Plankarta
Beteckningarna bör ändras till de nya allmänna råden, annars bör det
framgå på plankartan att äldre riktlinjer har tillämpats.
Övriga frågor
Redaktionella synpunkter lämnas direkt till planförfattaren.
Kommentar: Plankartan ändras utifrån de nya allmänna råden.
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Boende och fastighetsägare
Boende på Norrgårdsgatan, yttrande bifogas
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Kommentar: Synpunkterna liknar de som lämnades in i samrådet och har bemötts
i samrådsredogörelsen. Vad gäller fråga 1 om gång- och cykelvägen anger
plankartan en sträckning och ungefärlig höjdsättning för denna. Vad gäller fråga
2 om balkonger för de nya husen så är den lösning som föreslås av byggherren att
ha väster- respektive östersidan glasad men sluten och norrsidan öppen. Detta
regleras dock inte av detaljplanen. Vad gäller fråga 4 om parkering på
Biskopsgatan så förtydligas planbeskrivningen att enkelsidig parkering inte bör
genomföras innan dubbelsidig parkering är genomfört på Erik Dahlbergs väg
mellan Smålandsgatan och Stagneliusgatan.
Två fastighetsägare på Biskopsgatan
Vi vill med detta brev invända mot ovan nämnda beslut av följande skäl:
1 Vi anser att man inte ska ta bort parker ur en innerstad för att bygga höghus!
-Kommunen har en lovvärd grön satsning med grönstrukturplanen som tagits
med bred politisk majoritet. Nu åsidosätter man den i stort sett helt. I
grönstrukturplanen står det uttryckligen att Monte Cavalloparken ska bevaras
som den grönyta som finns i detta annars avskurna område i Kalmar (s 24).
Den lilla grönyta som beskriv i detaljplanen uppfyller inte till närmelsevis
samma krav. Dessutom att ta ner en uppvuxen (sedan över 100 år) park med
för staden unika träd är ju ett kulturellt övertramp.
Det man nu beskriver som en fickpark (resterna av parken) är en gångväg med
liten grönyta som kommer att vandra i ständigt solförmörkelse pga höjden på
husen runt omkring (öster-söder o väster).
Kommunen skriver i förslaget till detaljplan att man inte anser att det är en
park runt Monte Cavallo. Här motsäger man sig själv då man i
grönstrukturplanen sid 24 pratar om Monte Cavallo som en grannskapspark.
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2 Att bygga så många nya bostäder på en plats där redan kaos och anarki gäller
för parkeringsplatser och trafik i området. Det kommer förstås att generera
ytterligare bilar till boende och besökare. Dessutom är det ju tänkt att några
näringsidkare ska komma till området med ytterligare parkeringsbehov.
Vägarna i området är redan nu igenkorkade och enfiliga där bilar i båda
färdriktningarna trängs med cyklister. En tidsfråga till första allvarliga olyckan.
Incidenter sker dagligen!!!
Vi kräver därför att en fullständig trafikutredning görs före det att man antar
detaljplanen. Vi vill att man tar fram hur det ser ut nu och hur det kommer att
se ut efter ett ev genomförande av planen.
3 Det finns en jävsituation i hela processen då en suppleant i
Samhällsbyggnadsnämnden dessutom är styrelseledamot i brf Norrgård
Riksbyggen, brf Rasten Riksbyggen och brf Aspelyckan Riksbyggen. Denne
deltog i mötet som godkände detaljplanen för samråd även om han inte röstade
just i den frågan men det räcker inte med att gå ut när ärenden dras för att
risken för påverkan på planen försvinner. Jäv kan ha förekommit under
beredningen av planen. Att det verkar vara hans partikamrater i första hand
som är för planen gör det hela än mer tveksamt.
Vi utgår från att beslut om en sådan avvikande detaljplan tas i
kommunfullmäktige.
4 Att byggnadsnämnden var så oeniga och tog beslutet med knapp majoritet
visar också att hela planen är tveksam.
Vi anser att kommunen måste redovisa vilka avvägningar man gjort för att
ställa våra enskilda intressen mot exploatörens enskilda intressen av att
genomföra exploateringen. Vi vill också att kommunen redovisar hur man
avvägt det enskilda intresset från exploatören mot allmänna intressen.
5 Ett 32, 5 m hus i ett område där det nu finns 10,5 m höga hus som högst är
helt orimligt. Kommunen säger att det blir 8 våningshus men det skulle inte
förvåna oss om det blir fler våningar än så då höjden på huset verkar väl
tilltaget för 8 våningar (lekmans tolkning av höjdbehov per våning). Ohederligt
att skriva antal våningar i så fall.
Denna höjd kommer att skugga vår fastighet samt ge en oacceptabel insyn.
6 Vi invänder också mot avstyckningen av Monte Cavallo då vi anser att det är
bättre att planera för parken och huvudhuset som en enhet. Vi anser också att
vår fastighet bör ingå i detaljplanen som tänkt från början.
7 Att man i Kalmar troligen mest trafiktäta korsning nu ska bygga 150
lägenheter utan att någon miljökonsekvensutredning görs borde inte vara
möjligt. Man bara antar att det inte blir någon ökad trafik vilket ju är en åsikt
helt gripen ur luften och troligen helt osann.
Man vill öka trafiken på Galggatan, vilket är bra, men det kommer att innebära
att området blir ännu mer avskärmat och behovet av en funktionell grönyta
inom området ökar.
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Vi anser att det finns så många frågetecken runt boendemiljö, avsaknad av
funktionell grönyta/park inom avskärmat område, trafik, p-platser, avvikande
hushöjder gentemot befintlig byggnation, outredda detaljer och en brist på
objektivitet från kommunen att detaljplanen borde återremitteras.
Sammanfattningsvis så behövs en miljö, trafik och parkeringsutredning vara
gjord före beslutet. Husens höjd bör harmonisera med övrig bebyggelse inom
området dvs 3-4 våningar (10-11 m höjd).
Kommentar: 1.Grönstrukturplanens rekommendationer framgår i
planbeskrivningen. I grönstrukturplanen beskrivs området vid Monte Cavallo som
ett där skapande av en grannskapspark är önskvärt, inte som en befintlig park.
Kommunen avser återkomma med planförslag som omfattar östra delen av
kvarteret Svalan, parkens fulla utbredning är inte fastslagen än.
2. Trafik och parkeringslösningar framgår av planhandlingarna. Se kommentar
till föregående yttrande om parkeringen på Biskopsgatan.
3. Den omnämnda personen har inte deltagit i ärendets beredning eller hantering.
Planförslaget avses tas upp i kommunfullmäktige för antagandebeslut.
4. Planhandlingarna (inklusive samrådsredogörelsen) redovisar och motiverar
kommunens ställningstaganden som lett fram till planförslaget.
5. Den omnnämnda byggnadshöjden utgår från nollplanet, ungefär havsytans nivå,
vilket är 6-7 m under markytan vid byggnaden.
6. Kommunen har ingen användning för Monte Cavallo som byggnad, det är
viktigt för byggnadens fortbestånd att hitta en realistisk fortsatt användning som
möjliggör nödvändigt underhåll och renovering. Därför är det inte lämpligt att
planlägga byggnaden som park. Motiven till att minska planområdet beskrivs i
kommentaren till länsstyrelsens yttrande.
7. Kommunen anser inte att projektet innebär betydande miljöpåverkan, vilket är
kriteriet för behov av en miljökonsekvensutredning. Relevanta miljöfrågor som t ex
buller behandlas i planbeskrivningen.
BRF Kalmarhus 14 har tagit del av samrådsredogörelse daterad 2016-03-16.
Vid styrelsemöte 2016-04-21 beslutades att lämna följande synpunkter.
Föreningen vidhåller det yttrande som som tidigare inlämnats och som återges
i handlingen på sidan 17.
Kommentar: Noteras.
En medborgare boende på Stagneliusgatan
Hur kan man komma på att bebygga området ytterligare och tränga ihop fler
människor, med allt vad det innebär. Fler människor, fler fordon på ett redan
belastat område, med mycket luftföroreningar, dåligt med parkeringsplatser,
köbildning både på Galggatan, Erik Dahlbergs väg och Stagneliusgatan. Det
har aldrig varit bra att tränga ihop folk på liten yta.
Bättre att bygga längre ut från staden och förbättra de allmänna
kommunikationerna. Bygg mer i t ex Trekanten och Smedby, där
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tågförbindelse finns idag. Vem tänker på barnen som finns i området? Var
finns bra lekplatser? Människorna tränger undan djuren mer och mer och
ondgör sig över att djuren förstör grönytor och trädgårdar, men vart ska de ta
vägen?
Hur mycket luftföroreningar ska vi utsättas för? Redan idag märks det att
luften i området inte är hälsobefrämjande. På en vecka är fönsterbrädorna redo
för en ny tvätt och bilarna är dammiga efter någon dag, så vad människorna får
i sig kan man bara ana.
Med ännu mer folk i området blir det ännu mer avgaser och partiklar som far
omkring.
Det kan väl inte vara meningen att man ska ha fina inglasade balkonger som
man inte ska kunna nyttja. Man måste väl kunna dra bort glasen och öppna
fönstren utan att få i sig onödigt mycket giftiga partiklar.
Kalmar behöver inte ha storhetsvansinne genom att ”förfula” staden. Många
tokiga beslut har tagits redan!
En gammal fin stad som många turister besöker ska väl inte förstöras. Det
finns många bra idéer också, men sen gäller det att hålla efter det som utförs,
så det inte förfaller. En stad som satsar på universitet måste t ex förstå att
slitaget på gator, parker osv måste åtgärdas, ytor ständigt städas!
Det är ibland så skitigt i centrala Kalmar så man skäms inför turisterna. Det
byggs fler gallerior, men det går tydligen inte att fylla de som finns redan.
Har Kalmar storhetsvansinne?
Det blir som i USA, massor med stora gallerior, som står tomma och nu ska
det bli samma sak i lilla Kalmar. Vilka är det som hyr de flesta lokalerna i
centrum? Gym, frisörer, hudvård och allt för skönhet och flärd. Det håller nog
inte i längden.
Hejda er med ytterligare dåliga byggbeslut för Svalan-området. Miljön
försämras enormt för oss som redan bor i området. Idag fullt kaos med bilar,
avgaser, parkeringsplatser och dåligt med lekområden för områdets barn.
Låt förnuftet segra!
Kommentar: Om man som yttrandet anger vill minska biltrafiken i innerstaden är
det inte en framgångsrik strategi för en stad att växa enbart ytmässigt. Då blir fler
människor bilberoende och reseavstånden blir längre när man sprider ut boende och
stadens olika funktioner. En tillräckligt tät stadskärna och innerstad är i själva
verket en grundläggande förutsättning för ett levande stadsliv, egentligen stadens idé
överhuvudtaget: att sätta tillräckligt många människor tillräckligt nära varandra
för att de ska kunna interagera på överraskande och nyskapande sätt. En tätare
stad ger också bättre förutsättningar för gott underhåll och skötsel av stadens
allmänna ytor, vilket lyfts fram i yttrandet, eftersom vi kan inrymma fler
människor i befintlig infrastruktur.
Fyra boende på Erik Dahlbergs väg
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Kommentar: Planförslaget kan inte överklagas innan det antagits av kommunen.
Efter antagandebeslut så skickas besvärshänvisning till berörda sakägare som
redovisat synpunkter som inte tillgodosetts.
Monte Cavallo är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som ges rivningsskydd i
planförslaget. Kommunen bedömer att en fickpark där byggnaden kvarstår ger mer
till staden och stadslivet än en rivning och skapande av en alternativ torgyta i
annat läge, eller ett bevarande av nuvarande parkeringsplats.
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
Ksrr har talat med planhandläggaren gällande avfallshanteringen på ärende
2012-2917, och rekommenderat att etablera en underjordsbehållare för hushåll
/ matavfall i norra hörnet av området för det nybyggda flerfamiljsboendet,
med angöring för avfallshämtning ut mot Norrgårdsgatan. Vid en etablering av
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ett mindre hus för återvinnings material så rekommenderar vi att lägga detta i
anknytning till övrig avfallshantering. Avfallsfordonen skall i största möjliga
mån hållas utanför kvartersområdet, detta med tanke på både boende och
arbetsmiljö. Vad det gäller Monte Cavallo och Svanen 3 så känns det som om
det handlar om vanlig villa hämtning dvs kärlhämtning, det ser vi inte som
något problem.
Kommentar: Noteras, planbeskrivningen kompletteras vad gäller avfallshantering.
Kalmar Energi Elnät AB
I planbeskrivningen står det nämnt att vi har en el-servis till Monte Callo, som
vi behöver ledningsrätt för. Eftersom det är allmän platsmark behöver vi inte
ledningsrätt för den kabeln.
Vi har en optofiberkabel som kommer att hamna inne på den nya fastigheten.
Den måste flyttas.Det står inget om den optofiberkabeln i planbeskrivningen.
I planområdet ligger även en lågspänningskabel. Den måste också flyttas till
nytt läge. Det finns inte något nämnt om den kabeln i planbeskrivningen.
För mera detaljerade uppgifter hänvisar jag till de brev via e-post (2016-04-15
och 2016-04-18), som jag har skickat till planhandläggaren.
För att kunna planera och genomföra flytt av kablar måste vi få veta det i
mycket god tid.
Eventuell flytt av ledningar bekostas av beställaren.
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras vad gäller underjordiska ledningar.
Polismyndigheten

Kommentar: Noteras.
Intresseorganisationer och övriga
Hyresgästföreningen i KalmarTorsåsÖland ställer sig positiva till att
förslaget för detaljplan del av Svalan 20, del av Malmen 2:2 samt Svanen 3
möjliggör för fler hyresrätter. Parkeringsmöjligheter måste tas i beaktning.
Kommentar: Noteras.
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Granskningsutlåtande
Datum

Ärendebeteckning

2016-05-25

2012-2917

Kalmar läns museum har tagit del av Kalmar kommuns samrådsförslag
(2016-03-13) till detaljplan för kvarteret Svalan m fl fastigheter. Planen syftar
till ”… att möjliggöra en förtätning längs med Erik Dahlbergs väg som ges en
stadsgatukaraktär, samtidigt som en offentlig park skapas kring Monte Cavallo
som tar tillvara platsens kulturhistoriska värden”. Förslaget är det tredje som
presenterats under 2 års tid. Kalmar läns museum har tidigare yttrat sig
angående detaljplanen 2014-05-05 och 2014-11-17.
Inför arbetet har de kulturhistoriska värdena i områdets undersökts och
beskrivits, dels genom en separat antikvarisk förundersökning för Monte
Cavallo, dels en kulturhistorisk utredning för hela planområdets utbredning,
båda framtagna av Kalmar läns museums Bebyggelseenhet. I
planbeskrivningen har både förundersökningen och utredningen använts, vilket
är positivt.
Kalmar läns museum ser det som positivt att kulturhistoriskt värdefulla
byggnader värnas genom förslaget.
Kalmar läns museum noterar och uppskattar ambitionen att bevara
parkkaraktären och tillgängliggöra parken närmast kring Monte Cavallo men
ser att den del av parken som ingår i planförslaget avsevärt minskats i det nu
aktuella förslaget. Att behandla hela den gamla parken inom samma detaljplan
hade varit positivt ur kulturhistoriskt hänseende. I tidigare yttranden har vi
föreslagit att den tidigare utförda trädinventeringen skulle kunna kompletteras
med en beskrivning av anläggningar såsom grindar, stenläggningar e t c och
karta över parkens struktur samt att en enkel skötselplan tas fram för parkens
vegetation och anläggningar. Kommentarer kvarstår.
Kalmar läns museum noterar i det här yttrandet, liksom i tidigare yttranden, att
Monte Cavallos friliggande och öppna läge, kommer att påverkas negativt om
föreslagen detaljplan kommer till fullt utförande. Det friliggande och öppna
läget har lyfts fram som ett bevarandevärt kulturhistoriskt karaktärsdrag i den
kulturhistoriska utredningen. De höga och stora byggnader som möjliggörs på
ytan väster om Monte Cavallo kommer att hindra upplevelsen av villan vid
infarten mot Kalmar. Vi ser det också som problematiskt att parkområdet öster
om Monte Cavallo inte ingår i detaljplanen och att vi därför inte kan förutse
vilka planer som finns för det här området, som är en del av den gamla
parkstrukturen. En villa som Monte Cavallo kräver en viss yta kring sig för att
kunna upplevas så som var avsett.
Kommentar: Se bemötande av länsstyrelsens synpunkt angående delningen av
planärendet och påföljande minskning av planområdet. I övrigt så liknar
synpunkterna de som inlämnades vid samrådet och bemöttes i samrådsredogörelsen.
Följande sakägare och likställda har senast under
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte
blivit tillgodosedda:
Lista finns i utlåtande (ej PUL-säkrat) i diariet.
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Datum

Ärendebeteckning

2016-05-25

2012-2917

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2016-03-16.

Emil Stille
Arkitekt MSA
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Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Emil Stille
0480-45 03 59

Upprättad 2016-05-25

2012-2917
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Detaljplan för del av Svalan 20, del av Malmen 2:2, samt Svanen
3, Kalmar kommun

Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till möjliggöra en förtätning längs Erik Dahlbergs väg som ges en
stadsgatukaraktär, samtidigt som en offentlig park skapas kring byggnaden
Monte Cavallo som tar tillvara platsens kulturhistoriska värden. Byggnaden
med närområde ska kunna styckas av men planen möjliggör en publik
centrumanvändning.

Plandata
Planområdet omfattar del av Svalan 20, del av Malmen 2:2 och Svanen 3,
norr om Erik Dahlbergs väg. Sammanlagt en yta på ca 9 160 kvadratmeter,
varav kommunen äger huvuddelen.

Orienteringskarta (streckad linje visar planområde)

Adress
Box 611
391 26 Kalmar

Besök
Storgatan 35 A

Telefon
Telefax
0480-45 03 00
0480-45 04 29
Epost: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

2016-05-25
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0880K-I:148

0880K-I:327
0880K-I:221

Fastigheter, gällande planer och gator i området

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga plandokument
För den nyligen antagna översiktsplanen fyller planprojektet en viktig roll.
Inriktningen på förtätning och utveckling av stadskärna och innerstad främjas av
omvandlingen av Erik Dahlbergs väg till stadsgata. Det syftar också till att stärka
sambandet mellan Kvarnholmen och Hansa city/Flygstaden.
För fördjupning kring utvecklingen av stadens gröna strukturer hänvisas till
Grönstrukturplanen.
Kommunala program
Utvecklingsplan för Erik Dahlbergs väg och Norra vägen –
Utvecklingsplanen ska fungera som ett underlag för planering och projektering i
området. Målsättningen i utvecklingsplanen är en omvandling till stadsgator för
dessa gator i stadskärnan, med bevarad eller utvecklad tillgänglighet till
Kvarnholmen/Malmen. Omvandlingen ska möjliggöra förtätningsprojekt och
skapande av attraktiva offentliga rum, vilket stärker stadsdelen som en del av en
utökad stadskärna. Utvecklingsplanen konkretiserar alltså översiktsplanens vision
för denna del av staden.
Ny bebyggelse är önskvärd längs Erik Dahlbergs väg, för att få fler målpunkter
längs gatan och omvandla gaturummet med husväggar och entréer riktade mot
gatan. Korsningen med Norra vägen görs om så en starkare rumslig avgränsning
erhålls, medans platsen framför kv Norrgård blir ett viktigt busstorg och offentligt
stadsrum för denna del av staden. När husliv flyttas närmre gatan så ges större
förutsättningar för stadsliv och nya verksamheter i området. Gatusektionen
utformas också för att bli mer trivsam och uppmuntra till besök, vistelse och
rörelse.
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Grönstrukturplanen –
Påvisar ett behov av grannskapspark i Norrgårdsgärdet väster om Norra vägen,
eftersom det inte finns någon större publik grönyta och att stadsdelen är omgiven
av vältrafikerade gator på alla sidor. Området kring byggnaden Monte Cavallo är
utpekat för en sådan park med tanke på dess fina trädgård. Planförslaget innebär att
området kring Monte Cavallo blir tillgängliggjort som en attraktiv parkmiljö för
stadsdelen, men också ett identitetsskapande offentligt rum invid stadens
huvudstråk. Begreppet grannskapspark är definierat i grönstrukturplanen utifrån
kvantitativa mått och särskilda upplevelsevärden som ska finnas på platsen. I detta
fall är det särskilt de rekreativa och kulturhistoriska upplevelsevärdena som ska
lyftas fram.

Utdrag ur Grönstrukturplanen, kartbilaga för särskilt värdefulla rekreationsområden (rött markerar nya parker,
grönt befintliga särskilt värdefulla rekreationsområden och gula linjer är grönstråk)

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Gällande planer i området:
Stadsplan som berörs av planändring
0880K-I:148
för Svanen 3.
0880K-I:221
Stadsplan som omfattar huvuddelen av
det nu aktuella planområdet, se bild
nedan. Gatuplantering och allmän
kvartersmark påverkas av ändrad
användning.
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Stadsplan som endast berörs vad gäller
Erik Dahlbergs väg.

Gällande stadsplan för huvuddelen av planområdet (aktbeteckning 0880K-I:221)

Förutsättningar och förändringar
Natur- och kulturmiljö
Planområdet består av gatu- och parkeringsmark, bostadskvarter och byggnaden
Monte Cavallo (Svalan 20) som har en stor och mogen trädgård (trädinventering
finns daterad 2008-09-16). En geoteknisk utredning är gjord och området bedöms
ha goda geotekniska förhållanden för byggnation, konventionell bebyggelse kan
utföras utan särskilda förstärkningar. Marken består av ett tunt lager mulljord följt
av morän, huvudsakligen av sandig och siltig typ.
Planområdet har en karaktär av lummig stadsmiljö, med relativt låg
exploateringsgrad. Monte Cavallos trädgård är idag relativt privat i sin karaktär men
med höga kulturvärden, både vad gäller hus och trädgård. Planförslaget möjliggör
ett bevarande och tillgängliggörande av trädgården, främst söder om byggnaden i
denna planeringsetapp. Längst i väster inom planområdet finns en yta med
parkeringsplats, gångstråk och outnyttjade gräsmattor.
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Monte Cavallos terrass i söder, trädgård med exotiska träd och kalkstenshällar

En kulturhistorisk utredning har tagits fram för planområdet som förutom en
beskrivning av historik och kulturvärden även innehåller rekommendationer som
syftar till dessas bevarande. För området som helhet betonas värdet av
parkkaraktären och Monte Cavallos fristående läge.

Monte
Cavallo

Spännarebacken

Karta från 1868, tidigt utbyggnadsskede på stadens utmarker

2016-05-25
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Området var tidigare stadens utmarker med åkrar och började bebyggas med en
blandning av kåkbebyggelse och fina residens för sommarboende under 1800-talet.
Ordnade stadskvarter lades ut under 1900-talet. Norra vägen är det historiska
stråket genom området, som har strukturerat både bebyggelse och gatunät.
Tidigare
gatukoppling i
Norrgårdsgärdet
Monte
Cavallo

Karta från 1941, nya strukturer kan anas, men innan Erik Dahlbergs väg anlades

Spännarebacken, vid Norra vägen norr om korsningen med Fredriksskansgatan,
hade tidigare en koppling från Norra vägen till Monte Cavallo, en gränd som
kantades av enklare bebyggelse som revs när Svalan 19 bebyggdes. Spår av gränden
finns kvar i form av en trädbeväxt vall

Åkare D på Spännarebacken (1926, Walter Blomberg)
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Spår av grändkoppling och flerbostadshus på Svalan 19 (2013, Liselotte Jumme)

Svalan 20 (Monte Cavallo) –
Utökad lovplikt exteriört och för trädgård), rivningsförbud
och förvanskningsförbud för trädgård, exteriört och
interiört (i delar av byggnad)
Monte Cavallo rymmer en spännande berättelse
om skedet när stadens utmarker togs i anspråk för
institutioner och sommarhus för de välbesuttna.
Samband finns med till exempel Carlsbergsvillan
(i Carlsbergsparken vid simhallen och Iffehallen),
något som skulle kunna lyftas fram i
parkutformning kring villorna. Det finns en
intressant personhistorik kopplat till Monte
Cavallo som belyser stadsdelens utveckling i stort,
tex. har fabrikörer på den närbelägna gamla
chokladfabriken bott i huset. Tomten har tidigare haft en större utbredning,
ungefärligen angivet i angränsande figur, och omfattat en stallbyggnad på nuvarande
Svanen 3.
Arkitektoniskt är huset ett intressant exempel på 1800-talets historicerande och
eklektiska arkitektur, kompletterat med en ambitiös renoveringsinsats från tidigt 30tal genom arkitekten Tor Torsson. Huset ges ett rivnings- och förvanskningsskydd i
planförslaget, dessutom värnas parkkaraktären kring byggnaden. Detta skydd
omfattar även interiör förvanskning, särskilt den inre rumsindelningen. Det interiöra
skyddet är begränsat till tre salar på bottenvåning och trapphuset enligt figur på
planritning, se ritning nedan. Den norra delen av huset är redan kraftigt förändrad
jämfört med ursprunget och den utformning som gavs i samband med en större
renovering 1930, se vidare den kulturhistoriska utredningen. Utredningen betonar att
även renoveringsarbetena 1930 har ett kulturhistoriskt värde som ska värnas. Detta
måste dock vägas mot att trygga en fortsatt användning och kunna skapa en adekvat
tillgänglighet osv, därav begränsningen av det interiöra skyddet.
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Vy av Monte Cavallo från Biskopsgatan (2013, Liselotte Jumme)

Ritning från 1930 över Monte Cavallos bottenvåning (Tor Torsson, arkitekt), avgränsning
med punktstreckad linje för interiört förvanskningsskydd
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Interiör vy från salongen ut mot terrass

Trapphus med fina måleri- och snickeriarbeten (2013, Liselotte Jumme)
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Svanen 3 –
Utökad lovplikt exteriört, rivningsförbud och
förvanskningsförbud för trädgård och exteriört
Innan Biskopsgatan drogs fram hade byggnaden
Monte Cavallos en tomt med betydligt större
utbredning än idag, men spår av detta kan
fortfarande ses, bland annat i en tidigare
stallbyggnad som nu används som bostadshus.
Huset är lite kuriöst i sitt sammanhang pga dess
ovanliga proportioner, och intressant både i sig
själv och genom den ombyggnad som gjordes till
bostad 1933 av samme arkitekt som renoverade
Monte Cavallo, Tor Torsson, och i kopplingen
som bevarad byggnadsvolym från tiden som
ekonomibyggnad. Placeringen definierar det gamla tomthörnet i nordväst.
Byggnaden skyddas från exteriör förvanskning och rivning i planförslaget, särskilt
viktiga värden handlar om byggnadsvolymen och den arkitektoniska karaktären från
30-talsombyggnaden. Åtgärder som syftar till ett återställande av den ursprungliga
karaktären från ombyggnaden stärker det kulturhistoriska värdet och bör bejakas, tex
byte till lertegelpannor.
Gällande plan för fastigheten närmast förutsätter en rivning av befintlig
huvudbyggnad, i planförslaget disponeras byggrätten om för att möjliggöra
nybyggnad kombinerat med bevarande. Detta kompenserar även för att de
kulturhistoriska skyddsbestämmelserna förhindrar utnyttjande av de så kallade
Attefallshus-reglerna.

Bostad på Svanen 3, tidigare stallbyggnad tillhörig Monte Cavallo
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Entré från gården till Svanen 3 (2013, Liselotte Jumme)

Bebyggelseområden
Norrgårdsgärdet är framförallt bebyggt enligt en ”hus i park”-struktur, även om
vissa partier längs Norra vägen har tydligare gaturum med hus som antingen är
parallell- eller gavelställda längs gatan. Erik Dahlbergs väg är ett dominant stråk som
skapar barriäreffekter mellan stadsdelen och Västra Malmen, vilka förstärks av att
gatan drogs fram relativt sent och i viss mån slog sönder befintliga strukturer. Detta
har orsakat upplösta och oattraktiva stadsrum längs gatan.

Befintlig bebyggelsestruktur
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Förstärkt bebyggelsestruktur längs stadens huvudstråk (schematisk skiss baserat på
utvecklingsplan för Erik Dahlbergs väg och Norra vägen)

Kvartersmarken inom planområdet ska användas till:
 Bostäder, kontor- och centrumverksamhet (BKC), sammanlagt ca 3 500
kvadratmeter BTA tillskapas, vilket motsvarar ca 30 lägenheter. Svanen 3 är
en utpräglad villatomt med högt kulturhistoriskt värde. Viss utbyggnad och
ändrad användning till kontor är möjlig om de kulturhistoriska värdena inte
förvanskas.
 Bostadskomplement, kontor- och centrumverksamhet för Monte Cavallo,
särskilda bestämmelser för att säkra en publik parkkaraktär och bevarande
av kulturhistoriska värden. Byggnaden tillsammans med en mindre tomtyta
är tänkt att avstyckas som gemensamhetslokal för angränsande bostäder,
men en del av byggnaden kan också fungera för publik verksamhet.
Bestämmelser som reglerar bebyggelsens omfattning och utformning syftar till att
skapa en tät stadskärnekaraktär som samtidigt tar till vara områdets kulturhistoria.
Det betyder att en hög exploateringsgrad och ökad bebyggelseskala kombineras
med ett värnande av äldre bebyggelse. Parken är ett mycket viktigt element för att
väga upp den ökade tätheten med ett grönt element med tydlig identitet och stor
potential för möten och vistelse.
Våningshöjder relaterar till den skala som nu etableras söder om Erik Dahlbergs väg
i kv Vipan. I anslutning till kv Ripan möjliggörs ett punkthus på 6-8 våningar, som
trappar ner mot Norrgårdsgärdet där bebyggelsen är betydligt lägre, vilket ur
stadsbildssynpunkt blir en kraftig kontrast. Punkthusets volym bestäms av att ha en
hållbar storlek för en bostadsrättsförening som kan nyttja Monte Cavallo som
gemensamhetslokal. Punkthuset bidrar till att avsluta gaturummen för Biskops- och
Norrgårdsgatan vilket även bör förstärkas i den mer detaljerade utformningen av
gaturummet.
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Perspektiv från Erik Dahlbergs väg österut, ark. SAR/MSA Olle Utterback

Det finns ett utbud av kommersiell service längs Norra vägen, affärer, restauranger
mm. För att stärka underlaget för sådan verksamhet är det viktigt att på sikt
förbättra angöringsförhållandena både för denna gata, men också Erik Dahlbergs
väg för att stimulera till ett stadsliv som motsvarar det centrala läget. Entréer ska
finnas mot gatan, dessa kan dock vara sekundära entréer. Husliv ska placeras
parallellt med gata minst 0.5 m från fastighetsgräns.
Offentlig service finns i närområdet, tex Barnens gård och Lindöskolan på östra
sidan Norra vägen, TIC-huset vid Trädgårdsgatan, gymnasieskolorna och
idrottscentrum i Västra Malmen. Kommersiell service finns en del längs med Norra
vägen i närområdet, och både Kvarnholmen och Giraffen-området är inom
bekvämt cykelavstånd.
Solstudier är gjorda utifrån en förenklad illustrationsplan och visar sommar- och
höstsituation. En vintersituation visas också, men i en stadsmiljö så blir det generellt
väldigt långa slagskuggor av bebyggelsen under vintern. Den nya bebyggelsen har
sämre ljusförutsättningar än den nyligen planerade tvärs över gatan (kv Vipan), då
gatufasaden är i söderläge. Gårdsfasadernas utformning blir viktig för att fånga
kvällsljus ifrån väster, balkonger med ljusinsläpp från söder kombinerat med
luftinsläpp från norr kan också bidra till bättre boendemiljö. Gårdsytor kommer
skuggas av husen, därför är parken kring Monte Cavallo ett viktigt komplement till
bostäderna. Parken får bäst ljusförhållanden söder och öster om huvudbyggnaden.
De tider på året när solen står lägre påverkas Svanen 3 och det östligaste huset på
kv Ripan under vissa tider på dagen. Under vintern så påverkas även andra delar av
kv Svalan och Svanen.
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Solstudier sommartider – (OBS. Planområdet minskat inför antagande)

26 juni 09:00

26 juni 12:00

26 juni 15:00
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Solstudier hösttider – (OBS. Planområdet minskat inför antagande)

26 september 09:00

26 september 12:00
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26 september 15:00

Solstudie vintertid – (OBS. Planområdet minskat inför antagande)

26 november 12:00

Friytor
Norrgårdsgärdet väster om Norra vägen har idag ca 800 invånare, nu aktuella
projekt i stadsdelen kan väntas lyfta detta till en bit över tusen boende. Denna och
omgivande stadsdelar har en bristsituation när det gäller offentliga grönytor.
Befolkningssammansättningen i stadsdelen är ganska speciell, med stora grupper
äldre och väldigt få barn och ungdomar. Detta kan antas bero på lägenhetsstorlekar,
att man trivs och bor kvar i stadsdelen och kanske också brist på grönytor, även om
flera av bostadsfastigheterna har relativt stora egna gårdsytor.

Sektion genom kv Svalan och fickpark kring Monte Cavallo med kv Ripans trevåningsbebyggelse till höger

Att tillskapa en publik fickpark som tar till vara de kulturhistoriska värdena vid
Monte Cavallo och erbjuder boende och verksamma i stadsdelen en grön lunga som
stimulerar till möten, aktivitet och vila är en viktig del av planförslaget, som följer av
grönstrukturplanens inriktning. Begreppet grannskapspark uppfylls inte kvantitativt
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när det gäller yta, men parken rymmer å andra sidan flera starka kvalitativa
upplevelsevärden. Kan bara området tillgängliggöras så finns alla förutsättningar att
parken blir både attraktiv och välanvänd, vilket främjar ett stadsliv och en
stadskaraktär som närmar sig stadskärnans, i linje med stadens övergripande
planering. Den kommer också stärka attraktiviteten i de exploateringsprojekt som
ingår i planförslaget vilket underlättar faktiskt genomförande. Vid utformningen av
parken bör ett särskilt fokus vara att lyfta fram trädgårdens historiska värden.
Närmast byggnaden Monte Cavallo ska en stensatt plats skapas med omsorg i
utformning, materialval och tillvaratagna ståtliga idegranar. Denna blir ett hjärta i
parken som ska samspela med byggnadens representativa karaktär.

Skiss på parkutformning kring Monte Cavallo (Cedervall arkitekter, bearbetad av Kalmar kommun)

Gårdsytorna blir små i förhållande till exploateringsgraden, men detta kompenseras
av den nya, direkt angränsande parken. Gaturummen blir starkare definierade med
ny byggnation parallellt Erik Dahlbergs väg, byggnadshöjden understiger
gatubredden (jämför tex med 1874 års byggnadsstadga där byggnadshöjder inte fick
överstiga gatubredden).
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Skiss över gaturrummet Erik Dalhbergs väg, västra punkthuset till höger och kv Vipans ungefärliga höjdnivåer till
vänster

Gator och trafik
Planområdet är centralt beläget med mycket god tillgänglighet för flera olika
trafikslag. Erik Dahlbergs väg är dock en gata som det är svårt att angöra utfart
mot, utan dessa ska orienteras mot mindre omgivande gator. Av stadsbildsskäl ställs
dock krav på en entré mot Erik Dahlbergs väg, som dock kan vara komplementär
eftersom det kan vara svårt att klara tillgänglighetskraven mot denna gata. En utfart
från kv Ripan påverkas av exploateringen, denna ges en g-bestämmelse för att säkra
utfarten över det framtida bostadskvarteret.

Projekteringsskiss över Erik Dahlbergs väg (stadsgatukaraktär, robusta gatuträd och kantstensparkering)

En ny sektion för Erik Dahlbergs väg kommer lyfta fram gång- och cykeltrafikens
behov, liksom angöringsmöjligheter för ny bebyggelse, samtidigt som biltrafiken får
fortsatt framkomlighet, fast i lägre hastigheter. Gatuträd ska ges bättre
växtförutsättningar vilket tillsammans med trängre körbanor dämpar hastigheterna.
En mindre del av körbanan kan eventuellt göras med annat material, gärna
genomsläppligt, för att ytterligare förstärka denna effekt. Körbanans bredd medger
att räddningsfordon ska kunna passera en stillastående personbil. Vid hållplatser
finns två filer i hållplatsens riktning för att bilar ska kunna passera en stannande
buss. Korsningslösning med Norra vägen ska prioritera kollektivtrafiken, men
denna får studeras vidare i samband med planering vid kv Norrgård.
Passagen från Smålandsgatan över Erik Dahlbergs väg är viktig att göra attraktiv för
att fånga upp stråket mot Norra vägen och Röda ugglan (med bla Friskis och Svettis
som stor målpunkt). Biskopsgatan upplevs idag trång med tanke på alla fotgängare
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och cyklister som trafikerar gatan, som dessutom har dubbelsidig parkering. Här
föreslås i första hand att parkeringen görs enkelsidig vilket underlättar blandtrafik
på körbanan, en naturlig lösning på denna typ av gata som ingår i en ”30-miljö”.
Detta kommer dock inkräkta på antalet parkeringsplatser. Biskopsgatans korsning
med Norra vägen bör ses över i kommande planeringsarbete med tanke på gctrafikens säkerhet och komfort och en utökad trafik in till den nya bebyggelsen.
Mötet mellan Biskopsgatan och Norrgårdsgatan måste bearbetas så att gaturummet
inte flyter samman med Erik Dahlbergs väg och det nya bostadskvarteret.
Gång- och cykelbana eller -väg
Gångstråk eller trottoar
Planerat stråk

Schematisk skiss över gång- och cykelvägar (parkstigar är inte inkluderade)

Gång- och cykelvägar genom området ska erbjuda full tillgänglighet, medan vissa
mindre stråk från Erik Dahlbergs väg kommer ha trappor på grund av
nivåskillnader. Parken ska göras fullt tillgänglig från alla omgivande gator.
En parkeringsräkning gjordes dag- och kvällstid under maj 2013 och visar att det i
västra Norrgårdsgärdet som helhet då fanns en del ledig kapacitet för parkering.
Troligen har flytten av delar av Liljas bils verksamhet minskat parkeringsbehovet.
Flera boende har dock påpekat att de upplever situationen som fortsatt mycket
besvärlig i stadsdelen. Dagtid var beläggningen på gatuparkering mellan 40-70% på
de olika gatorna i området (ca 125 platser totalt). Kvällstid steg beläggningen till 4590 %, med den högsta beläggningen på Fröbergsgatan. Långtidsparkeringen i
planområdets västra del på 14 platser försvinner i och med planförslagets
genomförande, denna hade ungefär samma beläggning dag- och kvällstid, ca 80 %.
Kommunen bedömer inte att långtidsparkering är ett behov som kommunen
behöver lösa på gatumark i denna relativt glest bebyggda del av staden, se PBL 8
kap 10 § som anger att parkering ska anordnas även på redan bebyggda tomter i
skälig omfattning . Gatuparkering på Biskopsgatan avses minskas i samband med
anpassningsåtgärder för förbättrad gång- och cykeltrafik, ca 12 platser försvinner
med enkelsidig parkering (huvuddelen av detta dock utanför planområdet). Längs
Erik Dahlbergs väg blir det möjligt att skapa kantstensparkering från
Stagneliusgatan till Smålandsgatan, vilket kan ge ca 25 platser totalt. Ändrad
utformning på Biskopsgatan bör genomföras först när kantparkering på Erik
Dahlbergs väg är genomförd på bägge sidor gatan. Således ger planförslaget i sin
helhet en omfördelning av gatuparkering mot huvudgatorna vilket är positivt för att
minska belastningen på smågator och stärka stadslivet på huvudgatorna. Parkering
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fördelas också om från långtids- till angörings- och besöksparkering. Kommunen
får senare bestämma hur en lämplig reglering av parkering ska ordnas.
Besöksparkering kan tex kombineras med nattparkering.
För nytillkommande bebyggelse måste den största delen av parkeringsbehovet lösas
under mark. Parkeringsgarage angörs från Norrgårdsgatan. Den parkeringsnorm
som kommunen tillämpat i området (dokument daterat 2006-05-23) är ett behov på
0.7-0.9 P-platser per lägenhet (beroende på lägenhetsstorlek), varav 0.1 är för
besöksparkering. För närvarande bereds förslag till nya parkeringstal vilket kan
förändra angivna siffror i denna planbeskrivning. Avstånd från parkeringsplats till
målpunkt bör inte vara mer än 200 m, helst kortare för besökare. Vid tillämpning av
normen är kommunen positiv till att pröva särskilda lösningar som samutnyttjande,
bilpool osv som kan minska parkeringsbehovet. Eftersom parkeringsnormen från
2006 är några år gammal och ej formellt antagen så redovisas som jämförelse
riktvärden för den nu framtagna (likaså ännu ej antagna) parkeringsnormen för
Kvarnholmen och Malmen, ett direkt angränsande område: Bostäder 0.3 – 1.0 Pplatser/lägenhet; kontor 15 P-platser/1000 kvadratmeter; Handel 30 P-platser/1000
kvadratmeter. Kommunen bedömer i detta fall att lämpliga behovstal ligger
någonstans mellan dessa normer, med tanke på översiktsplanens uttalade
innerstadsambition för området och förändringar i resvanor. Verksamheter i
området bedöms kunna använda gatan för besöksparkering. Det är också önskvärt
att ha en mer nyanserad parkeringsnorm beroende på lägenhetsstorlek.
Cykelparkering regleras också av normen och det är angeläget att denna lokaliseras
närmre målpunkter än bilparkering, samt helst är väderskyddad. En extra kvalitet
kan vara att ge möjlighet till att ladda elcykel, plats för lådcyklar mm.
Parkeringsfrågan prövas definitivt i bygglovsskede.
Sammanvägd bilparkeringsnorm för planområdet:
Bostäder (inklusive besöksparkering)
Studentbostad med pentry – 0.3 P-plats/lgh
1 rok – 0.4 P-plats/lgh
2 rok – 0.6 P-plats/lgh
3 rok – 0.8 P-plats/lgh
>3 rok – 1 P-plats/lgh
Handel (enbart anställda)
Närbutik – 5 P-platser/1 000 kvadratmeter lokalyta
Kontor (enbart anställda)
15 P-platser/1 000 kvadratmeter lokalyta
Sammanvägd cykelparkeringsnorm för planområdet:
Bostäder (inklusive besöksparkering)
2 rok och mindre – 1.8 cykelplatser/lägenhet
3 rok och större – 2.8 cykelplatser/lägenhet
Handel (anställda och besökare)
Närbutik – 25 cykelplatser/1 000 kvadratmeter lokalyta
Kontor (anställda och besökare)
15 cykelplatser/1 000 kvadratmeter lokalyta
Området har god närhet till starka kollektivtrafikstråk, både lokalt och regionalt.
Tågstationen ligger ca 1200 m söderut.
Kretsloppsfrågor
Planområdet är väl försörjt med teknisk infrastruktur. Fjärrvärmeledningar finns i
omgivande gator och berörs delvis av omdragningar. VA-ledningar finns både i
Biskopsgatan/Norrgårdsgatan, Smålandsgatan och Norra vägen. Med tanke på den
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höga andelen bebyggd yta på kvartersmark, som tills nu varit infiltrerande
vegetationsytor, behöver yteffektiva fördröjningslösningar anordnas. Kalmar Vatten
bedömer att fördröjning på kvartersmark är nödvändigt för att klara kapaciteten i
dagvattensystemet, motsvarande 10 mm nederbörd på de tillkommande hårdgjorda
ytorna inom kvartersmark. Åtgärder kan vara fördröjande tak eller magasin på
tomten, helst öppna och ytliga system. Dessa åtgärder bör ingå i
markanvisningsavtal, det bör även finnas ekonomiska incitament för
fastighetsägaren att arbeta med lokalt omhändertagande av dagvatten. Åtgärder som
hjälper till att rena dagvatten gör störst nytta på de belastade ytorna, dvs de större
gatorna. Erik Dahlbergs vägs nya sektion med utökad grönyta filtrerar en del
dagvatten med renande effekt, vilket förstärks av att en mindre del av körbanan
görs genomsläpplig. Övergripande reningsåtgärder är genomförda för det
avrinningsområde som främst påverkas, med nya dammar vid Norrgård.

Karta över avrinningsområde med gradering av belastning på recipienten (planområde markerat)

Utrymmen för avfallshantering bör förläggas mot Norrgårdsgatan och
Biskopsgatan, se följande principskiss. Det är viktigt att undvika stående sopkärl på
gång- och cykelbanor. KSRR undersöker nya former för att hämta avfall vilket
möjliggör underjordiska utrymmen som kan tömmas direkt. Då behövs inget
miljöhus eller utrymmen man behöver vistas i, vilket spar yta och att man slipper
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potentiellt ofräscha miljöer. Det bör också undvikas att sopbil behöver köra in och
bända eller backa på fastigheterna.

Möjliga angöringsplatser för avfallshantering markerade med transparent stjärna (befintliga opaka)

Störningar och risker
Utrymningsbehov måste beaktas vid utformning av hög byggnation. Ny sektion för
Erik Dahlbergs väg är utformad för att kunna möjliggöra för brandkåren att
utrymma från gatan, men för enkelsidiga lägenheter mot gården måste räddningsväg
tillskapas från gata till gårdssida där byggnaderna är högre än fem våningar.
Planområdet har normalradonmark, bebyggelse ska utföras radonskyddat.
Bullerutredning har gjorts inför granskning av planen och uppdaterats utifrån
reviderad utformning av bebyggelsen. Lägenhetsutformning måste anpassas så att
alla bostäder har en tyst eller ljuddämpad sida mot gården. Avstegsfallet bedöms
motiverat här eftersom det är ett centrumnära läge där förtätning och utveckling är
prioriterad i översiktsplanen. Bullerutredningen visar att gällande riktvärden kan
klaras för de föreslagna lägenhetstyperna. Bullerreglerna har ändrats sedan
planarbete inleddes, vilket betyder att nya riktvärden kan komma att gälla vid
framtida bygglovprövning. Kommunen bedömer att det ska vara möjligt att klara
dessa. Särskild omsorg bör läggas på ljusföring om enkelsidiga smålägenheter byggs.
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Utdrag ur bullerutredning, 2015-01-26, lägenhetslösningar för punkthus i väster
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det
innebär att kommunen ansvarar för anläggande, underhåll och skötsel av
dessa områden.
Markförvärv
Kommunägd kvartersmark för bostäder är tänkt att säljas. Två mindre
markområden av Malmen 2:2 kan överföras till Ripan 1 för att få en mer funktionell
fastighetsform. Överföring av mark redovisas i de fastighetsrättsliga
konsekvenserna.
Avtal eller andra överenskommelser
Kommunen ansöker om och bekostar de lantmäteriförrättningar som berör
fastigheterna Malmen 2:2, Ripan 1 samt Svalan 20 och som behövs för
genomförandet av detaljplanen. Om de nybildade fastigheterna för bostad- och
centrumändamål ska indelas i flera fastigheter, kan köpare av området ansöka
om avstyckning mm. I markanvisningsavtal vid försäljning av kommunal mark bör
överenskommelse om fördröjning av dagvatten på kvartersmark ingå.
Avtal om flytt/ombyggnad av ledningar bör finnas med Skanova innan detaljplanen
antas.
Regler och tillstånd
Utökad lovplikt finns för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
fastigheter, se q- och a-bestämmelser på plankartan.
Fastighetsrättsliga frågor
Allmänt
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs översiktligt nedan. De
fastighetsrättsliga konsekvenserna per fastighet framgår av separat
fastighetskonsekvenskarta och av tabellen ”Konsekvensbeskrivning för fastigheter
inom planområdet och för berörda ledningshavare”.
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrättande av
gemensamhetsanläggningar och bildande av ledningsrätter. Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
För området finns inga fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen bedömer att
några sådana inte behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov
uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av
detaljplanen.
Kommunen ansöker om och bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar
avseende avstyckning, fastighetsreglering och bildade av
gemensamhetsanläggning. Respektive ledningshavare ansöker om och
beskostar lantmäteriförrättningar för bildande av ledningsrätt.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Bullerutredning som prövar den nya bebyggelsens lämplighet utifrån
lägenhetsplaner och byggnadsvolymens utformning har gjorts, bullerpåverkan
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jämförs med lägenheternas disposition. Principiellt är upplägget en tyst gårdssida
som kompensation för den bullerstörda gatusidan, men vissa lägenheter i husens
hörn kan behöva bevakas särskilt i bygglovs- och byggsamrådsskedet. Projektering
av Erik Dahlbergs väg görs parallellt med planärendet, en utvecklingsplan för gatan
är framtagen (observera att föreslagen gatusektion för Erik Dahlbergs väg
förändrats under projekteringsarbetet, se i planbeskrivningen under Gator och
trafik för aktuellt förslag).
Geoteknisk utredning har tagits fram. Planområdet bedöms ha goda geotekniska
förutsättningar för bebyggelse. Konventionella byggnader kan grundläggas på
befintliga jordlager efter vegetationsborttagning utan någon förstärkning. Byggnader
med särskild utrustning som ger stora laster kan dock behöva någon form av
förstärkning. Grundläggning kan utföras med hel kantförstyvad bottenplatta med
konventionellt betonggolv på mark, ”platta på mark”, utfört med isolering och
kapilärbrytande/-dränerande skikt. Alternativt med grundsulor och/eller plintar och
fribärande golv.
Förstudiearbete kring parkens utformning har gjorts, vissa mindre justeringar av
denna kan bli aktuellt i samband med projekteringen. Den östra delen av parken
kommer behöva studeras i kommande planarbete för resten av kv Svalan.
Ett parti inom planområdet med gång- och cykelväg mellan Erik Dahlbergs väg och
Biskopsgatan/Norrgårdsgatan är besvärligt med tanke på nivåer och flera olika
funktionella och estetiska krav som ska samverka i en god helhetslösning. I arbetet
med parkens utformning har en nivåsättning tagits fram för detta område, men det
kommer krävas fortsatt dialog under projekteringen av kvartersmark och allmän
platsmark.
Tekniska anläggningar
Erik Dahlbergs väg kommer få en annan sektion vilket presenteras under Gator
och trafik, baserat på visionsarbetet i Utvecklingsplan för Erik Dahlbergs väg. Detta
kommer ge en stadsgata med tydligare struktur och gaturum, samtidigt som ett antal
nya parkeringsplatser och angöringsmöjligheter skapas längs gatan. I samband med
ombyggnad av gatan bör även befintliga träd bytas ut och ges bättre
växtförutsättningar.
Ett antal ledningar berörs när kvartersmark läggs ut på vad som idag är allmän
platsmark. Det handlar om fjärrvärme-, VA-, el- och teleledningar. Ett antal
dagvattenledningar berörs men dessa är till för lokal avvattning som istället ska
lösas av exploatören inom fastigheten, innan det leds ut i dagvattennätet. En
servisledning för el till Monte Cavallo kommer ligga på parkmark, denna kan ligga
kvar och säkras med ledningsrätt vid behov.

Konsekvenser
Inverkan på miljön – behovsbedömning (bilaga)
Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande
miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplaner.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning
krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.
Planförslaget innebär en förtätning på idag delvis gröna ytor, detta
kompenseras dock av att de gröna ytor som sparas i ökad grad blir
tillgängliga. Grönstrukturplanen är i denna del av staden inriktad på
rekreativa värden som stärks i planförslaget, dock inte fullt ut till den nivå
som föreslås i grönstrukturplanen. Kulturhistoriska värden som idag
saknar skydd säkras och i viss mån utvecklas. Den översiktliga
planeringens inriktning på förtätning och utveckling av stadskärna och
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innerstad främjas av omvandlingen av Erik Dahlbergs väg till stadsgata.
Förtätningen påverkar Norrgårdsgärdets stadsbild med en större
bebyggelseskala. En tät stad med välutvecklade gröna offentliga rum har
hållbarhetsfördelar jämfört med mer utspridd stadsbebyggelse.
Sociala konsekvenser
Skapandet av en park vid byggnaden Monte Cavallo med förbättrad
tillgänglighet gör stadsdelen Norrgårdsgärdet mer attraktiv för bredare
befolkningsgrupper och bidrar till stadsliv utanför det som idag definieras
som stadskärnan. En lekplats i parken kan vara ett sätt att locka in
barnfamiljer till stadsdelen i stort, även om den föreslagna bebyggelsen inte
riktar sig just denna kategori. Barnfamiljer är idag en kategori som i stort
sett inte finns i stadsdelen.
Bostäder i centrala lägen med inslag av smålägenheter och hyresrätter är
viktigt för en mer tillgänglig bostadsmarknad i Kalmar. Förtätning av
stadskärnan ökar mängden människor som har del av stadskärnans
faciliteter och bidrar till dess stadsliv.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen får en intäkt vid försäljning av byggrätter samt Monte Cavallo.
Intäkterna för försäljning av byggrätter uppgår till cirka 6,5 mnkr.






Kommunen får kostnader för
framtagande av detaljplan
fastighetsbildning
ombyggnad av Erik Dahlbergs väg, Norrgårdsgatan och Biskopsgatan
anläggande av park
flytt av fjärrvärmeledning, va-ledning m fl.
Kostnaderna uppgår till totalt cirka 5,5 mnkr.
Ekonomiska konsekvenser för andra
Skanova får kostnad för flytt av teleledning, cirka 900 000 kronor.
Möjlig byggrätt skapas på Svanen 3.
Fördelning av kostnader, avgifter och taxor
Kommunen bekostar exploateringen genom markförsäljning och eventuell annan
överenskommelse i samband med denna. Se i övrigt konsekvensbeskrivning för
berörda fastigheter.
Kommunen bedömer att de kulturhistoriska skyddsbestämmelser som finns i
planförslaget inte är av sådan art att de berättigar till ersättning till fastighetsägarna.
Planavgift tas inte ut vid bygglov.

Fastighet
/Ledning
shavare
Malmen 2:2

Konsekvensbeskrivning för fastigheter inom planområdet
och för berörda ledningshavare
Förändring
Lantmäteriförrättning Intäkt för
Kostnad för
(se
fastighetsfastighetsfastighetskonsekvens- ägaren
ägaren/lednin
karta)
gshavare
Kvartersmark och byggrätt för
bostads-, kontor- och

Från Malmen 2:2 och Svalan
20 kan fastigheter för

Exploateringsintäkter vid

Plan-, förrättningsoch exploaterings-
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centrumverksamhet skapas.
Allmän platsmark för park
skapas. Utfartsförbud tillkommer
mot Erik Dahlbergs väg.

Svalan 20

Svanen 3

Ripan 1

Kvartersmark och byggrätt för
bostads-, kontor- och
centrumverksamhet skapas.
Allmän platsmark för park
skapas.
Kulturhistoriska
skyddsbestämmelser tillkommer,
se Natur- och kulturmiljö.
Byggrätten omdisponeras inom
fastigheten för att bättre stämma
överens med befintliga
förhållanden, liksom att
lovplikten utökas.
Byggnadshöjden sänks samtidigt
som tillåten utbredning på
marken utökas. Kulturhistoriska
skyddsbestämmelser tillkommer,
se Natur- och kulturmiljö.

Gemensam utfart med ny
bebyggelse, justerade
fastighetsgränser med mer
funktionell fastighetsform
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bostäder, kontor- och
centrumverksamhet bildas
genom avstyckning och
fastighetsreglering (fig. A och
E, samt C och D).
Från Malmen 2:2 kan två
markområde för
bostadsändamål genom
fastighetsreglering överföras
till Ripan 1 (figur B).
Från Malmen 2:2 och Svalan
20 kan fastigheter för
bostäder, kontor- och
centrumverksamhet bildas
genom avstyckning och
fastighetsreglering ((fig. A
och E, samt C och D).
Fastigheten berörs inte av
några fastighetsrättsliga
konsekvenser.

Till Ripan 1 kan två
markområde (fig. B) för
bostadsändamål genom
fastighetsreglering överföras
från Malmen 2:2
Inom område (figur G) i
västra delen av planområdet
som markerats med g på
plankartan kan en
gemensamhetsanläggning
avseende gemensam in- och
utfart bildas för den
nybildade fastigheten (fig. A
och E) och Ripan 1.
Området med den
gemensamma in och utfarten
kan fortsätta att tillhöra
Malmen 2:2, ingå i den nya
fastigheten eller kan en
marksamfällighet bildas med

28 (31)
markförsäljning

kostnader

Exploateringsintäkter vid
markförsäljning

Plan-, förrättningsoch exploateringskostnader

Eventuellt kan
kulturhistoriska
skyddsbestämmelser ge rätt
till ersättning, se
PBL 2010:900 14
kap. § 7 och 10. För
att rätt till ersättning
ska uppkomma
måste det dock
handla om ett
rivningsförbud som
medför en
betydande skada
eller skyddsbestämmelser som
innebär ett avsevärt
försvårande av
pågående
markanvändning.
Kommunen
bedömer inte att
villkoren för
ersättning är
uppfyllda.
Inga ekonomiska
konsekvenser

Förrättning
initieras och
bekostas av
kommunen

Samhällsbyggnadskontoret

2016-05-25
Ripan 1 och den nya
fastigheten som delägare.
Från Svalan 20 och Malmen
2:2 kan en fastighet för
bostäder, kontor- och
centrumverksamhet bildas
genom avstyckning (fig. C
och D ).
Från Malmen 2:2 och Svalan
20 kan en fastighet för
bostäder, kontor- och
centrumverksamhet bildas
genom avstyckning och
fastighetsreglering (fig. A och
E).

Ny
fastighet för
bostäder,
kontor- och
centrumver
ksamhet
Ny
fastighet för
bostäder,
kontor- och
centrumver
ksamhet
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Plan-, förrättningsoch exploateringskostnader

Plan-, förrättningsoch exploateringskostnader

Ledningsrätt ska bildas för
befintliga fjärrvärme-, tele-,
fiber- samt ev vatten och
avloppsledningar inom uområde (fig. F och H).
Ledningsrätterna ska gälla till
förmån för Kalmar Energi
Värme AB, TeliaSonera
Skanova, Kalmar Energi
Elnät AB respektive Kalmar
kommun.
Inom område (figur G) som
markerats med g på
plankartan kan en
gemensamhetsanläggning
avseende gemensam in- och
utfart bildas för den nybilade
fastigheten och Ripan 1.
Området med den
gemensamma in och utfarten
kan fortsätta att tillhöra
Malmen 2:2, ingå i den nya
fastigheten eller kan en
marksamfällighet bildas med
Ripan 1 och den nya
fastigheten som delägare.
Om fastigheten indelas i flera
fastigheter kan ytterligare
gemensamhetsanläggningar
behöva bildas för t.ex.
parkering, gård m.m.
Kalmar
Energi
Värme AB

Ledningar som behöver flyttas
genom den nybildade
bostadsfastigheten.

TeliaSonera
Skanova

Ledningar som behöver flyttas
genom den nybildade
bostadsfastigheten.

Ledningsrätt ska bildas för
befintliga fjärrvärmeledningar
inom u-område.
Ledningsrätten kommer att
belasta den nybildade
fastigheten i västra delen av
planområdet (fig. F, G och
H).
Ledningsrätt ska bildas för
befintliga eller nya
teleledningar inom u-område.
Ledningsrätten kommer att
belasta den nybildade
fastigheten i västra delen av
planområdet (fig. F och G).

Förrättningskostna
der för bildande av
ledningsrätt.

Förrättningskostna
der för bildande av
ledningsrätt.
Kostnad för
ledningsflytt enligt
avtal.

Samhällsbyggnadskontoret
Kalmar
kommun

Ledningar som behöver flyttas
genom den nybildade
bostadsfastigheten.

Kalmar
Energi
Elnät AB

Fiberledningar längs Erik
Dahlbergs behöver flyttas.
Ledning ska läggas i gc-bana eller
refug vid sidan om körbanan.
Lågspännings- och
belysningsledning måste läggas
om till ny gc-väg från Erik
Dahlbergs väg till Biskopsgatan.

2016-05-25
Ledningsrätt ska eventuellt
bildas för befintliga vattenoch avloppsledningar inom
u-område. Ledningsrätterna
kommer att belasta den
nybildade fastigheten i västra
delen av planområdet (fig.
H).
Ledningsrätt ska bildas för
fiberledningar inom uområde. Ledningsrätten
kommer att belasta den
nybildade fastigheten i västra
delen av planområdet (fig. F
och G).
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Förrättningskostna
der för bildande av
ledningsrätt.

Förrättningskostna
der för bildande av
ledningsrätt.

Administrativa frågor
Handlingar
Planhandlingarna består av:
 Plankarta med bestämmelser
 Planbeskrivning
 Illustrationsplan
 Fastighetskonsekvenskartor (2 st)
Till planen hör också:
 Fastighetsförteckning
 Behovsbedömning
 Bullerutredning, daterad 2015-01-26
 Kulturhistorisk utredning, 2013
 Utvecklingsplan för Erik Dahlbergs väg och Norra vägen, daterad
2012-03-16
Planförfarande och tidsplan

Normalt planförfarande (OBS. Programsamråd inte aktuellt i detta ärende)



Planarbetet bedrivs utifrån Plan- och bygglagen 2010:900.
Detaljplanen handläggs enligt s k normalt planförfarande och förväntas ha
följande preliminära tidsplan
Samråd 1:a kvartalet 2014



Förnyad granskning – 1:a kvartalet 2016



Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 2:a kvartalet 2016



Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 2:a kvartalet 2016

Samhällsbyggnadskontoret

2016-05-25
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Genomförandetid
Planens genomförandetid är satt till 10 år räknat från den dag då planen
vinner laga kraft. För att fastighetsägare ska vara garanterade att få bygga
enligt planen måste bygglov sökas innan genomförandetidens utgång.

Medverkande tjänstemän
Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret med Emil Stille som
handläggare. I arbetet har Anders Berg, Tomas Burén, Maria Eidrup, Mikael Kalin,
Staffan Lindholm, Carl-Fredrik Nelson, Helén Nordin och Björn Strimfors från
Samhällsbyggnadskontoret deltagit, liksom Lisa Klasson och Elin Neckén från
Lantmäterimyndigheten, Stefan Ahlman från Kalmar Vatten AB, Johanna
Kindqvist (som beställarrepresentant), från Kommunledningskontoret. Kollegial
granskning av samrådsförslaget har gjorts av Eleonor Karlsson.
Volymskisser på ny bebyggelse har gjorts av Atrio arkitekter genom Olle Utterback
som underlag till planläggning. Parkstudie har gjorts av Cedervall arkitekter genom
landskapsarkitekt Mats Haglund. Visst fotomaterial har tagits fram av Liselotte
Jumme på länsmuseet. Övrigt bildmaterial har tagits fram av planhandläggaren.

