
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-10-21     1(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §361    Dnr: KS.2015.235      

 

Förvärv av Anderstorp 9:539 och 9:540, Österliden 5 i Anderstorp  

 

Ärendebeskrivning 

Under om- och tillbyggnad av Åsenskolans Hus C till Kastanjens förskola för 

förskola och fritidshem måste den befintliga avdelningen ”Ågatans förskola” 

inrymmas i tillfälliga lokaler. Den tillfälliga lokalen har planerats vara 

Moforsvillan som nu står tom sedan de boende inom socialpsykiatrin har fått 

nya lägenheter. Då det inom socialförvaltningens verksamheter finns behov av 

boenden för ensamkommande flyktingbarn har de kommit med en förfrågan 

om att förskolan hittar andra ersättningslokaler.  

 

Det finns 23 platser för ensamkommande flyktingbarn i HVB-hem i kommunen, 

dessa är belägna i Smålandsstenar, det finns också utslussningslägenheter 

kopplade till boendet. Det finns idag i kommunen 70 ensamkommande barn 

som kommunen har ansvar för. I de fall kommunen inte kan anordna boenden, 

HVB hem eller stödboenden, kan kommunen behöva upphandla platser i andra 

kommuner eller hos privata vårdgivare. Kostnaden för en sådan placering kan 

uppgå till 3 200 kr per dygn. Kommunens ersättning är 1 900 kr per dygn. För 

att undvika externa placeringar behöver flera nya boenden anskaffas i 

kommunen. Socialförvaltningen beräknar att det i Moforsvillan kan placeras 16 

ensamkommande barn.  

 

Anderstorps prästgård (Anderstorp 9:539 och 9:540) är till försäljning och kan 

vara tänkbar för förskoleverksamhet. Den ligger väl till i orten i förhållande till 

förskolans behov. Representanter för kommunens barn- och 

utbildningsförvaltning, fastighetsförvaltning, bygg-och miljöförvaltning samt 

räddningstjänsten har besökt fastigheten för att undersöka möjligheten till dels 

tillfällig förskoleverksamhet som ersättningslokal under om-och tillbyggnad av 

hus C, dels möjligheten att inrymma permanent förskoleverksamhet. Huset är 

på 280 kvm i i två plan. Uppvärmning med bergvärmepump. Tomten är stor, 

drygt 8 000 kvm. En första bedömning är att en tillfällig förskola kan inrymmas 

utan större åtgärder i fastigheten men tillgängligheten till lokalen och ventilation 

måste ses över. För en permanent verksamhet måste ytterligare åtgärder för 

handikappanpassning och ventilationen göras tillsammans med andra 

lokalförändringar som då kan behövas. Beroende på Östergårdens framtida 

användning kan del av Prästgårdens tomt även användas till parkeringsplats för 

Östergården. 

 

Fastighetsförvaltningen har haft diskussioner med mäklaren och ägaren, 

Anderstorp pastorat, är villig att sälja fastigheterna för ett pris om 2,6 mnkr. 

Det förutsätter dock beslut i deras styrelse/kyrkoråd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2015 

 

Yrkande 

Agneta Karlsson (M) med instämmande av Inga-Maj Eleholt (C) och Peter 

Bruhn (MP): Bifall till förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att kommunfullmäktige i Gislaveds kommun förvärvar fastigheterna 

Anderstorp 9:539 och Anderstorp 9:540 för en köpeskilling om 

2 600 000 kr, samt 

 

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga 

handlingar. 

  

 

Protokollsanteckning 

Stefan Nilsson Nylén (SD) deltar inte i beslutet. 

 

 

Jäv 

Marie Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 



Mäklarbuset

KÖPEKONTRAKT

Säljare Anderstorps Pastorat 828500-0082 1/1-del
Box 224, 334 24 Anderstorp

Köpare Gislaveds Kommun 212000-05 14 1/1-del
332 80 Gislaved

Köpeobjekt Fastigheten Gislaved Anderstorp 9:539, 9:540
Österliden 5, 334 31 Anderstorp

1 det fZiljande kallad fastigheten.

Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.

Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av

TVÅ MILJONER SEXHUNDRATUSEN KRONOR 2600000:-

Tillträdesdag 2015-12-01

§ 1 Betalning av Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:
köpeskilling

1. Betalar kontant på tillträdesdagen 2 600 000:-

Summa 2 600 000:-

På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. Om lån som ska övertas minskat på grund
av amortering ska kontantlikviden ökas i motsvarande mån.

§ 2 Inteckningar och Säljaren garanterar
pantbrev

- att fastigheten på tiliträdesdagen inte är intecknad

§ 3 Rättigheter och Säljaren garanterar
belastningar

- att fastigheten inte belastas av servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter, utmätnings- eller
kvarstadsanteckningar.

§ 4 Fastighetens skick Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen om inte annat
överenskommits.

§ 5 Ansvar för skada Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar
säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren
orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda
över.

Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen
vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten.

Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad hos IF
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FORTS KOPEKONTRAKt

försäkringsbolag.

§ 6 Äganderättens Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på
övergång samt fördelning tillträdesdagen.
av intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till
fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för
intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen.

Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tiliträdesdagen och justeras mellan
parterna.

Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att
betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten den 1januari
respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av
fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna eniellan på tiliträdesdagen på sätt som
angivits ovan.

§ 7 Myndighets beslut, Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på fastigheten
rådighetsinskränkning, belöpande
anslutningsavgifter

- gatukostnadsersättning
- el-anslutningsavgifter
- VA-anslutningsavgifter
- anslutningsavgifter för fjärrvärnie
-anslutningsavgifter för gas

erlagts, om sådan ersättningsskyldighet inträtt.

Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan
myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt.

§ 8 Lagfarts- och Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köpet. Kostnader
lånekostnader vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren.

§ 9 Kontraktsbrott Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till
skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom
rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och
kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas
även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Vid köparens kontraktsbrott, ska ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad
för niäklarprovision i samband med försäljningen av fastigheten.

§ 10 Energideklaration Innan en byggnad säljs ska säljaren enligt 6 § lagen om energideklaration för byggnader se
till att det finns en upprättad energideklaration för byggnaden. En upprättad
energideklaration far användas i tio år. Säljaren har upplyst om att någon sådan
energideklaration inte finns.

Köparen har med stöd av 14 § lagen om energideklarationer för byggnader, begärt att
säljaren skall fullgöra sin skyldighet enligt ovan.

Om någon energideklaration inte finns senast på tillträdesdagen skall säljaren till köparen
utge 3000 kr, vilket motsvarar beräknad kostnad för utförande av energideklaration.
Köparen avstår efter mottagen kompensation sin rätt att enligt 14 § lagen om
energideklaration för byggnader fa göra en energideklaration på säljarens bekostnad.
Regleringen skall framgå av likvidavräkningen.
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FORTS KÖPEKONTRAKT

§ 11 Städning och Säljaren är ansvarig för att bostadsbyggnaden senast på tiliträdesdagen är utrymd och väl
kvarglömd egendom rengjord. Övriga byggnader ska vara utrymda och tomten ska vara avstädad.

Senast på tiliträdesdagen ska säljaren även ha tagit bort all lös egendom som inte ingår i
köpet.

Fullgör säljaren inte denna skyldighet, har köparen - om parterna inte har avtalat annat -

rätt att efter tillträdet göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad alternativt överta
egendomen.

Innan köparen har rätt att göra sig av med eller överta egendomen enligt ovan, ska köparen
först skrifthigen uppmana säljaren att senast inom tio kalenderdagar hämta egendomen. 1
uppmaningen ska köparen kort beskriva vilken egendom som avses.

§ 12 Överlämnande av Sedan köpeskilling betalats enligt de il § angivna villkoren, ska säljaren till köparen
handlingar samt nycklar överlämna bevittnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som

behövs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen överlämna de nycklar
säljaren har samt aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, obelånade pantbrev, gällande
tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse
för köparen som ägare av denna.

§ 13 Villkor om En förutsättning för detta köps genomförande är att kommunfullmäktige i Gislaveds
Kommunfullmäktiges kommun godkänner köpet genom beslut som vinner laga kraft senast på tillträdesdagen.
godkännande Godkänner kommunfullmäktige inte detta köp hävs detta avtal i sin helhet utan kostnader

för någondera parter.

§ 14 Information angående Garagebyggnad belägen på grannfastigheten Anderstorp 9:541 går in på Anderstorp 9:540.
Garagebyggnad Se bif karta

§ 15 Övrigt Köparen har informerats om att gasanslutning är framdraget till fastigheten.

§ 16 Hyresgäst Köparen är medveten om att Hyresgästen (Bettans fotvård) har hyresavtal t.o.m 2015-12-
31 och att denna lokal ej är tillgänglig 201 5-12-01.

§ 17 Information gällande Befintligt staket mellan Prästgård och församlingshem står ej i tomtgräns.
staket
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FORTS KÖPEKONTRAKT

Utväxling av kontraktet

Säljarens underskrift

Bevittning säljare

Köparens underskrift

Detta kontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar, varav säljare och köpare tagit var
sitt och det tredje exemplaret utgör fastighetsmäklarens arkivexemplar.

Gislaved 2.\3 oktober 2015

För er orps Paj0rat 1

Sofia Li man

För Gislaveds Kommun

(Namn)

Övriga handlingar Köparen har även tagit emot av fastighetsmäklaren upprättad objektbeskrivning.

Signatur Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt
innehållet.
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