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Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.305.00-15.55

Beslutande

Kerstin Persson (S), ordförande
Carl-Axel Wilhelmsson (C)
Johan Pettersson (S)
Kenneth Dådring (M)
Robert Larsson (KD)

Övriga närvarande

Charlotta Gudmundsson (S), ej tjg ersättare
Boris Svensson (S), ej tjg ersättare
Jörgen Bjerknäs (MP), ej tjg ersättare
Hans-Bertil Sinclair (M), ej tjg ersättare
Tommy Cedervall (L), ej tjg ersättare
Eva Larsson, kommunsekreterare
Tomas Rikse, kommundirektör
Jan Tingecz, ekonomichef
Lars-Åke Svensson, kanslichef
Björn Pettersson, teknisk chef

Utses att justera

Kenneth Dådring

Justeringens plats
och tid

Kommunledningsförvaltningen 2016-05-04
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§ 78
Uppförande av bostäder vid Elfdalen
KS 2016.0243.231

Ärendet
Kommundirektör Tomas Rikse informerar om ärendets bakgrund och
förhandlingarna med Brinova.
Förhandlingarna har utmynnat i dels förslag om HVB-boende med 14 lägenheter och
ett förslag med 20 vanliga lägenheter i fyra huskroppar (fem lägenheter per
huskropp). Avsikten är att det upprättas avtal för respektive byggnation.
Köpoption är tänkt att finnas i båda avtalen men är tvingande avseende HVBboendet om 14 lägenheter medan den är frivillig avseende byggnationen om 20
lägenheter i fyra huskroppar. Att köpoption är frivillig innebär att kommunen har rätt
att köpa men inte skyldighet. Såvida den frivilliga optionsklausulen nyttjas av
kommunen är detta att likställa med köp och blir en fråga för kommunfullmäktiges
ställningstagande om och när optionen aktualiseras. Avtalet med tvingande
köpoption avseende lägenheterna för HVB är dock att likställa med köp och ska
därför godkännas av kommunfullmäktige. Avsikten är att kostnader ska finansieras
inom ramen för statsbidrag.
Brinova äger dotterbolag Acrinova som kommer att utgöra avtalspart gentemot
kommunen.
Beslutsunderlag
Brinova del av avtal (§ 11) 2016-05-03, bilaga a Au § 78/16.
Områdesskiss 2016-05-03.
Förslag till planlösning 2016-05-03, bilaga b Au § 78/16.
Yrkande
Kenneth Dådring (M) yrkar att ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Arbetsutskottets beslut
Överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget förslag.
_____
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