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Kommunledningsförvaltningen 2017-10-10 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
Överlåtelse av fastigheten Tingsryd Linneryd 5:54 (Lindegården) till 
Tingsrydsbostäder AB 
 
Förslag till beslutsformuleringar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1) Köpekontrakt avseende fastigheten Tingsryd Linneryd 5:54 (Lindegården) godkänns enligt 
protokollsbilaga. 
 
2) Samhällsbyggnadsnämnden och Tingsrydsbostäder AB ges i uppdrag att verkställa överlåtel-
sen. 
 
3) Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna köpekontraktet för kommunens 
räkning. 
 
4) Finansiering av reaförlust om ca 930 tkr i 2017 års redovisning sker inom ramen för progno-
stiserat överskott avseende anslaget för finansiella kostnader i 2017 års budget. 
 
Beskrivning av ärendet 
Mot bakgrund av följande beslut har förslag till köpekontrakt och beslutsformuleringar tagits 
fram till ksau:s extra sammanträde 2017-10-16: 
 

 KF 2016-04-25 §79 (bl a överlåtelse av Lindegården till Tingsrydsbostäder AB) 
 SBN 2017-08-22 §131 (bl a köpeskilling 1 krona) 
 KSAU 2017-10-02 §215 (förnyad behandling av ärendet vid extrainsatt sammanträde) 

 
Förslag till köpekontrakt bifogas. I enlighet med SBN:s beslut 2017-08-22 uppgår köpeskilling-
en till en krona. Föreslagen tillträdesdag är 2017-12-01. 
 
För närmare beskrivning av ärendet hänvisas till tjänsteskrivelse i protokollsbilaga till Ksau 
2017-10-02 samt övriga bifogade protokoll i ärendet. 
 
Ärendets beredning 
Denna tjänsteskrivelse har upprättats av ekonomichefen, kommunledningsförvaltningen. För-
slag till köpekontrakt har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendets process fram 
till nu redovisas i bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Se bilagor. 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Tingsrydsbostäder AB samt Ekonomiavdelningen. 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~Tingsryds 
\:!;)kommun 
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Köpekontrakt 
Mellan 212000-0621 Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd, nedan kallad säljaren, 
och 556872-6938 Tingsrydsbostäder AB, Box 140, 362 22 Tingsryd, nedan kallad köparen, 
ingås följande köpekontrakt:  

 

§ 1.  Fastighet och köpesumma  

Säljaren överlåter genom försäljning till köparen fastigheten Tingsryd Linneryd 5:54 för en 
köpesumma av en (1) krona. Överlåtelsen sker i enlighet med Tingsryds 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25 Kf § 79, dnr 2014/119 041.  

 

§ 2.  Köpesummans erläggande  

Köpesumman erläggs kontant och kvitteras vid samma tillfälle som parterna undertecknar 
detta köpekontrakt.  

 

§ 3.  Tillträdesdag  

Fastigheten ska tillträdas fredagen den 1 december 2017. Vid tillträdet ska säljaren överlämna 
de handlingar som rör fastigheten och huvudnycklarna till de byggnader som hör till 
fastigheten till köparen, vilket köparen ska kvittera, (nyckelkvittens).  

 

§ 4.  Försäkringar  

Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras före tillträdesdagen. 
Säljaren garanterar att fastigheten intill tillträdesdagen är försäkrad på betryggande sätt.  

 

§ 5.  Avkastning  

Utgifter för fastigheten som belöper på tiden före tillträdesdagen ska betalas av säljaren och 
för tiden därefter av köparen. Motsvarande fördelning gäller för inkomster från fastigheten.  

 

§ 6.  Kostnader vid försäljningen  

Alla med försäljningen förenade kostnader för stämpelskatt, etc, betalas av köparen ensam.  

 

§ 7.  Fastighetens skick  

Säljaren och köparen är medvetna om sin upplysnings- respektive undersökningsplikt. 
Köparen har beretts tillfälle att före detta kontrakts undertecknande undersöka fastigheten och 
i samband med det har säljaren delgivit köparen information om fastighetens status och skick. 
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Därigenom har köparen kunnat skaffa sig kännedom om fastighetens status och skick i alla 
avseenden. Fastigheten överlåts i befintligt skick vid kontraktstecknandet och köparen 
friskriver säljaren från allt ansvar för fel i fastigheten.  

 

§ 8.  Ägarförbehåll  

Säljaren förbehåller sig äganderätten till i detta köpekontrakt avyttrade fastigheten intill 
tillträdesdagen.  

 

Detta köpekontrakt är upprättat och undertecknat i två likalydande exemplar där parterna tagit 
var sitt.  

Tingsryd 2017- 

För Tingsryds kommun   För Tingsrydsbostäder AB 

 

…………………………..   ………………………….. 

Mikael Jeansson    _____________________ 
Kommunstyrelsens ordförande   Namnförtydligande 
Enligt delegation  

    ………………………….. 

    _____________________ 
    Namnförtydligande 

 

 

Säljarens namnunderskrift bevittnas:  

 

…………………………..   ………………………….. 

_____________________   _____________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

Härmed kvitteras att köpesumman har betalats i sin helhet  

 

…………………………..  

Mikael Jeansson  
Kommunstyrelsens ordförande  

 


