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Projektplan – Utveckling i Torsås kommun med anledning av 
ny anstalt söder om Kalmar 

 

Bakgrund  

Kriminalvården och Kalmar kommun har inlett ett samarbete för att bygga en 
ny större kriminalvårdsanstalt vid Halltorp söder om Kalmar. Anstalten 
kommer att rymma 300 till 400 intagna och det kommer skapas 
uppskattningsvis minst 300 nya arbetstillfällen då anstalten tas i drift. Anstalten 
beräknas vara klar till år 2027. Även under byggtiden genereras ett stort antal 
arbetstillfällen. 

Etablering av en så stor arbetsplats endast ca 5 km från Torsås kommungräns 
innebär goda möjligheter till utveckling i form av nya kommuninvånare, nya 
arbetstillfällen, ökat behov av service och tjänster, efterfrågan på nya bostäder. 

Kommunen behöver aktivt följa och vara engagerad i etableringen för att 
tillvarata möjligheterna till utveckling. Flera andra utvecklingsprojekt pågår 
redan i kommunen som får koppling anstaltsetableringen: Ny strategisk plan, 
ny översiktsplan, nytt bostadsförsörjningsprogram, nya detaljplaner och 
planerade bostadsexploateringar. 

Syfte  

Syftet med projektet är att på ett samordnat sätt fånga upp och tillvarata de 

möjligheter och positiva effekter etableringen av en ny anstalt kan ge för hela 

Torsås kommun. Arbetet kräver god samverkan och samordning internt och 

externt. 

 

Syftet med projektet är även att förankra och informera om detta 

utvecklingsarbete på ett samordnat sätt för uppdragsgivaren och övriga 

intressenter. 

 

Mål  

Målet med projektet är att få nya kommuninvånare och nya arbetstillfällen för 

invånare i Torsås kommun samt att skapa förutsättningar för näringslivet att 

växa med anledning av den nya anstalten.  

 

Kommunens vision är ”Ett gott liv i en livskraftig kommun” och det 

långsiktiga målet är att öka befolkningen från cirka 7100 till 8000 invånare. 

Många aktörer måste samverka för att detta ska bli verklighet.  

http://www.torsas.se/
mailto:info@torsas.se
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Avgränsning 

Projektet är avgränsat till att omfatta aktiviteter och utvecklingsmöjligheter för 
Torsås kommun med anledning av etablering av ny kriminalvårdsanstalt söder 
om Kalmar. 

Projektet innefattar tiden innan byggnationen påbörjas, själva byggnationstiden 
samt tiden då anstalten är uppförd och i drift. 

Genomförande 

Projektet genomförs i etapper med nya aktiviteter allt eftersom arbetet med 

den nya anstalten går framåt och kommunen får mer kunskap genom dialoger. 

Etapp 1 bedöms genomföras under 2022. Handlingsplan för etapp 1 finns i 

bilaga 1.  

 

Projektorganisation 

I första etappen består projektgrupp av följande tjänstepersoner: 

Kommunutvecklare (projektledare) 

Näringslivsutvecklare 

Samhällsbyggnadschef 

 

I senare etapper av projektet kan det finnas behov av att utöka projektgruppen 

med tjänstepersoner från fler förvaltningar och bolag. 

 

Projektgruppen rapporterar under projektets gång till kommunstyrelsen som 

är styrgrupp. 

Resurser och budget 
Projektet kommer behöva resurser i form av projektgruppens arbetstid samt 
ekonomiska resurser för att genomföra aktiviteter i respektive etapp. 
 
Inför varje etapp planeras budget för aktiviteter för beslut i styrgruppen. 

 
 

Bilaga: 
Handlingsplan etapp 1 

http://www.torsas.se/
mailto:info@torsas.se
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Bilaga 1.- Handlingsplan etapp 1 
 

Nr Aktivitet Ansvarig När 

2022 

Kostnad 

1. Etablera kontakten med Kriminalvården för 
information om projektet samt fortsatta 
möjligheter till samverkan. 

Kommunutvecklare  Q1  - 

2. Samlad information på kommunens hemsida: 
Ny anstalt - möjligheter för Torsås kommun. 
Koppla samman med pågående arbete med ÖP, 
bostadsförsörjning, pågående 
bostadsprojekt/planer mm. 

Kommunikatör Q1  - 

3. Anordna informationsmöte för allmänheten 
(liknande mötet i Halltorp). 

Samhällsbyggnads-
chef, 
Näringslivs-
utvecklare 

Q2 30 000 kr 

4. Dialog med KLT om framtida kollektivtrafik 
mellan kommunen och anstalten. 

Mark- och 
trafikplanerare 

Q1-Q4 - 

5. Anstalten som en utgångspunkt i arbetet med 
ny Strategisk plan för Torsås kommun. 

Kommunutvecklare Q1-Q2 - 

6. Anstalten som en utgångspunkt i ny 
bostadsmarknadsanalys och 
bostadsförsörjningsprogram (befintligt uppdrag) 
 

Samhällsbyggnads-
chef 

Q2-Q3 - 

7. Anstalten som en utgångspunkt i ny ÖP - 
förslag utvecklingsområden för bostäder och 
verksamheter i hela kommunen. 

Samhällsbyggnads-
chef 

Q1-Q4 - 

8. Stödja näringslivets utveckling gällande t.ex. 
projektansökningar. 

Näringslivs-
utvecklare 

Q1-Q4 - 

9. Etablera kontakt med lärosäten för att utveckla 

samarbete kring kommunens utveckling.  

Näringslivs-

utvecklare 

Q1-Q4 

2022 

- 
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