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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 136 Dnr KS/2021:124-253

Försäljning av Strängnäs 2:58, villatomt Sidöparken 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för fastigheten
Strängnäs 2:58 mellan kommunen, 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet

I samband med exploateringen av kommunens område Sidöparken erbjöds 
tomtkön tre villatomter. Tomterna värderades av två olika fastighetsmäklare 
(Länsförsäkringar fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån) och efter en 
sammanvägd bedömning av de båda fastighetsvärderingarna så fastställdes 
tomtpriserna. Tomterna var ute till försäljning våren 2017. Inga 
intresseanmälningar inkom, varvid prisnivån vid den tidpunkten bedömdes för 
hög och man bestämde sig för att avvakta försäljningen av tomterna i 
Stavlundsområdet.

Tomtkön erbjöds därför tomterna på nytt under november 2020. Mark- och 
exploateringsenheten har därefter i turordning erbjudit tomterna till 
intressenterna.  tackade ja till erbjudandet och 
valde tomten Strängnäs 2:58, varför ett förslag till köpekontrakt har tagits fram.
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Den aktuella fastigheten Strängnäs Strängnäs 2:58 har en areal om 705 kvm.

För de andra två tomterna pågår kontraktsskrivning.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Köpeskillingen för fastigheten är 2 900 000 kr och ingår som en del i 
exploateringsprojektet Sidöparken(E03205).

Köpeskillingen ska betalas in till kommunen senast en månad efter att 
köpeavtalet undertecknats. Köpare äger rätt att tillträda fastigheten när 
ersättningen är erlagd och köpebrev har utfärdats.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Beslutet följs upp av Mark- och exploateringsenheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-28
KS/2021:124, Köpeavtal för Strängnäs Strängnäs 2:58, Sidöparken, daterat 
2021-03-22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

www.strangnas.se Bankgiro 621-6907

Handläggare
Katrina Lepschi Zettervall 
0152-29295 

Kommunstyrelsen 

Försäljning av Strängnäs 2:58, villatomt Sidöparken

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för fastigheten
Strängnäs 2:58 mellan kommunen, .

Beskrivning av ärendet

I samband med exploateringen av kommunens område Sidöparken erbjöds 
tomtkön tre villatomter. Tomterna värderades av två olika fastighetsmäklare 
(Länsförsäkringar fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån) och efter en 
sammanvägd bedömning av de båda fastighetsvärderingarna så fastställdes 
tomtpriserna. Tomterna var ute till försäljning våren 2017. Inga 
intresseanmälningar inkom, varvid prisnivån vid den tidpunkten bedömdes för 
hög och man bestämde sig för att avvakta försäljningen av tomterna i 
Stavlundsområdet.
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Tomtkön erbjöds därför tomterna på nytt under november 2020. Mark- och 
exploateringsenheten har därefter i turordning erbjudit tomterna till 
intressenterna.  tackade ja till erbjudandet och 
valde tomten Strängnäs 2:58, varför ett förslag till köpekontrakt har tagits fram.

Den aktuella fastigheten Strängnäs Strängnäs 2:58 har en areal om 705 kvm.

För de andra två tomterna pågår kontraktsskrivning.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Köpeskillingen för fastigheten är 2 900 000 kr och ingår som en del i 
exploateringsprojektet Sidöparken(E03205).

Köpeskillingen ska betalas in till kommunen senast en månad efter att 
köpeavtalet undertecknats. Köpare äger rätt att tillträda fastigheten när 
ersättningen är erlagd och köpebrev har utfärdats.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Beslutet följs upp av Mark- och exploateringsenheten.

Beslutsunderlag
KS/2021:124, Köpeavtal för Strängnäs Strängnäs 2:58, Sidöparken, daterat 
21-03-22.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

 

Marie Jonsson Katrina Lepschi Zettervall 
Kontorschef Mark- och exploateringschef














