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§ 20  

Begäran om att förvärva Lorentz Månsson 

Dnr 2016-000472  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna framlagt förslag till köpeavtal.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik får härmed framlägga förslag till köpeavtal med Bostads AB 
Svedalahem enligt vilket företaget ska förvärva fastigheten Svedala 76:17 mot 
en köpeskilling av 313 000 kr och i övrigt på i köpeavtalet angivna villkor. 

Teknisk chef är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av exploateringssamordnare och teknisk chef, daterad  
2017-01-24 

Förslag till köpeavtal 

Begäran om att förvärva Lorentz Månsson 
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Bengt Nilsson tel. 040-626 80 00 
 
exploatering@svedala.se 

 Tjänsteskrivelse  
2017-01-24 

Dnr: 2016-000472  

 

Begäran om att förvärva Lorentz Månsson 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna framlagt förslag till köpeavtal.  

Sammanfattning av ärende 

Miljö och teknik får härmed framlägga förslag till köpeavtal med Bostads 

AB Svedalahem enligt vilket företaget ska förvärva fastigheten Svedala 

76:17 mot en köpeskilling av 313 000 kr och i övrigt på i köpeavtalet 

angivna villkor.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse av exploateringssamordnare och teknisk chef, daterat 2017-

01-24 

Förslag till köpeavtal   

Skälen för beslut  

Enligt besked från kommunstyrelsens ordförande ska fastigheten försäljas 

för det bokförda värdet i likhet med övriga kommunala fastigheter som 

tidigare överlåtits till Svedalahem och Svedab. Det utgör 292 000 kr enligt 

uppgift från ekonomienheten. Därtill kommer 21 000 kr i köpeskilling för 

den försäljning om ca 100 kvm av Svedala 76:17 som kommunstyrelsen 

godkände i december 2016 för att ägaren till Svedala 76:7 skulle kunna 

justera sin fastighetsgräns. Köparen betalar köpeskillingen till Svedalahem. 

Under 2015 arbetade undertecknad exploateringssamordnare i sin tidigare 

roll med försäljning av fastigheten Svedala 76:17 på anbud enligt 

kommunstyrelsens uppdrag. Inkommet anbud på 2 050 000 kr antogs dock 

inte då köparen krävde att först få göra en särskild markundersökning. 

Tanken var att kommunen skulle göra en sådan undersökning till en ny 

anbudsomgång. Under processens gång blev det behov att använda 

fastigheten för flyktingmottagande, varför försäljningen avbröts. 

Enligt kommunallagen är det lagligt att sälja fastigheten enligt de villkor 

som nu ingår i förslaget till köpeavtal. 

I skrivande stund har vd i Svedalahem inte haft möjlighet att lämna 

synpunkter på förslaget till köpeavtalet. Vid en muntlig genomgång av 

förslaget har dock ingen erinran förelegat.  
























































