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§ 179 Godkännande av avsiktsförklaring inför ett eventuellt köp 
av fastigheter från Sveafastigheter 

  KS 2013/99 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen om köp av fastigheter från Svea-
fastigheter Fund II. 

Beskrivning av ärendet 

Sveafastigheter äger indirekt genom bolag sju äldreboendefastigheter, multiarena 
och centrumanläggning med tillhörande samhällslokaler för biograf och bibliotek 
och övriga lokaler med kommunala hyresgäster. Sveafastigheter och kommunled-
ningen har diskuterat överlåtelse till kommunen, alternativt ett kommunalt bolag, av 
hela eller delar av Sveafastigheters fastighetsbestånd i Boden. För att komma vidare 
i diskussioner och förhandlingar för att bereda kommunen underlag inför beslut i 
kommunfullmäktige har Sveafastigheter och kommunledningen tagit fram en av-
siktsförklaring. 

Avsiktsförklaringen innebär att Sveafastigheter säljer sitt fastighetsinnehav till 
marknadspris. Parterna har för avsikt att fastigheterna ska överlåtas till marknads-
pris baserat på marknadsvärdering. Denna marknadsvärdering ska ske så nära över-
låtelsetidpunkten som möjligt. Båda parter kommer att genomföra var sin värde-
ring. 

Enligt avsiktsförklaringen är parternas avsikt att ett slutligt avtal om förvärvet ska 
behandlas av kommunfullmäktige senast den 24 februari 2014.  

Parterna är överens om att innehållet i avsiktsförklaringen inte är juridiskt bindande 
utan endast utgör en uttalad avsikt från parterna att i en positiv anda diskutera och 
förhandla förutsättningarna för förvärvet och underlätta förhandlingar och ingåen-
det av ett slutligt avtal. Ingen av parterna har rätt till ersättning för skada eller för-
lust som grundar sig på att avsiktsförklaringen inte lett till ett slutligt avtal. 

Inför förvärvet ska så kallade due diligence (DD) undersökningar genomföras ge-
nom kommunens försorg.  
 
Inför kommunens DD ska Sveafastigheter tillhandahålla följande informa-
tion/material: 
  - Prospekt för Sveafastigheterna 
  - Elektroniskt datarum för fastigheter/bolag inom Sveafastigheterna 
  - Utkast till Förvärvsavtal och Asset Management-avtal 
  - Uppdaterad teknisk besiktning av Sveafastigheterna 
Sveafastigheter bekostar framtagandet av detta material.  
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§ 179  Godkännande av avsiktsförklaring forts 
  KS 2013/99 

Kommunen tar alla kostnader förknippade med DD, inklusive kostnader för be-
dömning/”second opinion” av det material som tillhandahålls av Sveafastigheter  
(t.ex. värdering och tekniskt utlåtande över fastigheterna). 

 

Yrkanden 

Olle Lindström (M) föreslår att ärendet ska vara ett fullmäktigeärende. 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen med för-
tydligandet att avsiktsförklaringen gäller en eventuell överlåtelse till kommunen el-
ler till ett av kommunen helägt bolag. 

Olle Lindström (M), Anders Pettersson (KD) och Kenneth Backgård (NS) föreslår 
att ärendet avslås. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska besluta i 
ärendet och finner att kommunstyrelsen ska besluta i ärendet. 

Votering begärs och ska genomföras.  

Den som röstar på beredningens förslag röstar Ja. Den som röstar på avslag röstar 
Nej. 

Torbjörn Lidberg (S), Anna-Karin Nylund (S), Jan-Olov Bäcklund (S), Lena Gold-
kuhl (S), Inger Vestman-Arvésen (V), Lennart Klockare (S), Glenn Blom (S) och 
Rasmus Joneland (V) röstade Ja. 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Olle Lindström (M), Daniel Rönnbäck 
(M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders Pettersson (KD) 
röstade Nej. 

Av 15 avgivna röster röstade 8 Ja och 7 Nej. 

Kommunstyrelsen finner att kommunstyrelsen ska besluta i ärendet. 

Ordförande ställer bifalls- respektive avslagsförslaget mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

Votering begärs och ska genomföras.  
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Den som röstar på beredningens förslag röstar Ja. Den som röstar på avslag röstar 
Nej. 

Torbjörn Lidberg (S), Anna-Karin Nylund (S), Jan-Olov Bäcklund (S), Lena Gold-
kuhl (S), Inger Vestman-Arvésen (V), Lennart Klockare (S), Glenn Blom (S) och 
Rasmus Joneland (V) röstade Ja. 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Olle Lindström (M), Daniel Rönnbäck 
(M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders Pettersson (KD) 
röstade Nej. 

Av 15 avgivna röster röstade 8 Ja och 7 Nej. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen 
Sveafastigheter 

 

 

 


