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Motion från Thoralf Alfsson (SD) om försäljning 
av kommunens fem Attefallshus 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Thoralf Alfssons (SD) motion om försäljning av kommunens 
fem Attefallshus. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Bakgrund 
Thoralf Alfsson (SD) föreslår i en motion att Kalmar kommun ska utreda 
möjligheten att bjuda ut de fem inköpta Attefallshusen till försäljning till 
allmänheten och privata företag. 

Yttrande 
I samband med flyktingvågen 2015 och det stora antalet asylsökande uppkom 
2016 en situation där Kalmar kommun var i akut behov av bostäder för att 
erbjuda boendelösningar för de asylsökande.  
 
Idag har Kalmar en väldigt hög bostadsproduktion och behovet av de inköpta 
Attefallshusen finns inte längre kvar. Med anledning av det planeras nu en 
försäljning genom vår upphandlade mäklare. Försäljningen är helt i linje med 
tidigare beslut, att behövs inte husen ska dessa säljas. 
 
 
 
Annette Andersson Ola Johansson 
kommundirektör VD i Kalmar Kommunbolag AB 
 
 
Bilaga: 
Motion 
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Motion om försäljning av kommunens 5 Attefallshus. 
 

På grund av det stora antalet asylsökande under framförallt 2015 och att den rödgröna 

regeringen instiftade av nya lagar och regler, vilka åsidosatte kommunernas 

självbestämmande och därmed tvingade kommunerna att ta emot nyanlända enligt en 

nationell utformad fördelning uppstod lite av panik inom många kommuner med 

bostadsbrist. 

Kalmar kommun var inget undantag utan kommunledningskontoret beslutade under 2016 att 

köpa in ett antal modulhus (Attefallshus) för placering i en ”flyktingby” i Påryd. Fem 

modulhus beställdes i en första omgång från företaget Andrewex Tvärskog Timber AB till en 

total kostnad av 1 950 000 kronor. 

Kalmar kommuns bygglovsansökan har dock kantats av överklaganden och problem med 

markföroreningar i form av DDT. Idag den 24 januari 2018 är Kalmar kommun tillbaka på 

ruta 1 igen efter att Mark- och miljödomstolen i Växjö i en dom från september 2017 skickat 

tillbaka ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Med tanke på den stora bostadsproduktionen i Kalmar, där det under 2017 färdigställdes inte 

mindre än 735 bostäder och att betydligt mer än 1 100 nya bygglov beviljades under 2017. 

Vilka nu i de flesta fall är under produktion anser Sverigedemokraterna att behovet av denna 

”flyktingby” i Påryd inte längre är aktuellt. 

Sverigedemokraterna föreslår därmed i enlighet med vår budgetreservation från november 

2017 att dessa fem Attefallshus bjuds ut till försäljning till kommunens invånare. Vi är 

övertygad om att det finns ett stort intresse bland Kalmar kommuns invånare för dessa 

Attefallshus. Dagens marknadspris kanske till och med överstiger kommunens inköpspris från 

2016 på 390 000 kronor/st. 

 

  

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

att Kalmar kommun skall utreda möjligheten att bjuda ut de fem inköpta Attefallshusen till 

försäljning till allmänheten och privata företag. 

 

 

 

Thoralf Alfsson   

Sverigedemokraterna 
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