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2018-02-28

KS 2018/24

Plats och tid

Sessionssalen kl. 13.00–17.15

Beslutande

Torbjörn Karlsson (S), Ordförande
Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande
Emil Samnegård (MP), § 1 - § 41
Mikael Rubin (M)
Helmuth Petersén (SD), § 1 - § 5, § 9
Patrik Holmberg (C)
Veronica Larsson (S)
Lennart Höckert (S)
Jan Larsson (--)
Anna Nordstrandh (S)
Anita Persson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sven Lindkvist (S)
Mathias Andersson (SD), § 6 - 42, ej § 9
Inger Persson (L)
Johnny Nilsson (S), § 42

Ersättare
Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Mats Åstrand, Utredare, Klg
Mia Ideström, Kommunsekreterare, Klg
Michel El-Dabh, E-strateg, Klg, § 2 och § 5
Jens Ingelstedt, DirSys, § 2
Jenny Broberg, DirSys, § 2
Charlotte Rosenlund Sjövall, Stabschef och tf kanslichef, Klg, § 3 Rickard Jakobsson, PWC, § 3
Anders Månsson, PWC, § 3
Lina Wedin Hansson, Hållbarhetschef, § 5
Ulrika Hedberg, Foyen advokatfirma, § 9

Justeringens plats och tid
Paragrafer

42-83

Sekreterare
Mats Åstrand
Ordförande
Torbjörn Karlsson (S)

Justerare

Bertil Larsson (SÖS)

Mikael Rubin (M)
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Mats Åstrand
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§ 80 Förlängning av byggnadsskyldighet för
Trävaran 8
Dnr KS 2017/1319

Ärendebeskrivning
Trävaran 8 är obebyggd och Trähälsan Fastighets AB har inkommit med en
förfrågan om att förlänga byggnadsskyldigheten för Trävaran 8 då bolaget är under
försäljning. Förvärvaren är ett väletablerat företag som redan idag har kontor i
Trelleborgs kommun. Förvärvaren har redovisat sina byggnationsplaner.
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att
Trähälsan Fastighets AB medges förlängning av tiden för byggnadsskyldighet med
två år från det datum bägge parter undertecknat föreliggande överenskommelse. I
överenskommelsen anges att ingen ytterligare förlängning kommer att medges och
att det utöver det vite som föreskrivs i köpeavtalet kommer att utgå ett ytterligare
månadsvite så länge byggnadsskyldigheten i överenskommelsen inte är uppfylld.

Beredning
När kommunen avyttrar fastigheter inom verksamhetsområdena är avsikten att
köparen ska bygga på tomten inom två år från avtalets tecknande och att vite
annars utkrävs. Detta är för att säkerställa att områden byggs ut för det ändamål
som föreligger och för att förhindra stora tomma arealer. Det är i grunden viktigt
att vi som kommun efterlever de avtal som tecknas men samtidigt är det rimligt att
kommunen kan göra avsteg när det finns skäl för det. I detta fall har den nuvarande
ägaren har funnit en ny köpare som har för avsikt att bygga på fastigheten, varefter
det är rimligt att förlänga överenskommelse om byggnadsskyldighet så att köpet
kan genomföras.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att medge förlängning av byggnadsskyldighet, samt
att ge kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande i delegation att
gemensamt teckna ny överenskommelse om byggnadsskyldighet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

