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 Godkänna försäljning av fastigheterna Värnamo Läkaren 2 
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miljoner kronor. 

 

Regionstyrelsen 

 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och 

Specialfastigheter AB avseende egen verksamhet under 

förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om 

försäljning av fastigheten. 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings Län äger fastigheterna Läkaren 2 och Läkaren 

4 i Värnamo. Lokalerna hyrs till stor del ut till Statens 

Institutionsstyrelse och Värnamo kommun. En mindre del av 

lokalerna används för Region Jönköpings läns egen verksamhet. 

Förvaltningen har sedan 2013 haft ett uppdrag att förbereda en 

försäljning av fastigheterna. Förslaget är att försäljning sker till 

Specialfastigheter AB och att Region Jönköpings län hyr de 

byggnader på fastigheterna som behövs för egen verksamhet. 
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§ 192 Försäljning av Läkaren 2 och Läkaren 4 
(Mossleområdet) i Värnamo
Diarienr: RJL 2015/1874

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Godkänna försäljning av fastigheterna Värnamo Läkaren 2 
och Värnamo Läkaren 4 till Specialfastigheter AB för 35 
miljoner kronor.

Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och

Specialfastigheter AB avseende egen verksamhet under 
förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om 
försäljning av fastigheten.

Sammanfattning 
Region Jönköpings Län äger fastigheterna Läkaren 2 och Läkaren 
4 i Värnamo. Lokalerna hyrs till stor del ut till Statens 
Institutionsstyrelse och Värnamo kommun. En mindre del av 
lokalerna används för Region Jönköpings läns egen verksamhet. 
Förvaltningen har sedan 2013 haft ett uppdrag att förbereda en
försäljning av fastigheterna. Förslaget är att försäljning sker till 
Specialfastigheter AB och att Region Jönköpings län hyr de 
byggnader på fastigheterna som behövs för egen verksamhet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-11-03

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg
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Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Försäljning av Läkaren 2 och Läkaren 4 
(Mossleområdet) i Värnamo
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

 godkänna försäljning av fastigheterna Värnamo Läkaren 2 och Värnamo 
Läkaren 4 till Specialfastigheter AB för 35 miljoner kronor.

Regionstyrelsen 
 godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och 

Specialfastigheter AB avseende egen verksamhet under förutsättning att 
Regionfullmäktige fattar beslut om försäljning av fastigheten. 

Sammanfattning
Region Jönköpings Län äger fastigheterna Läkaren 2 och Läkaren 4 i Värnamo. 
Lokalerna hyrs till stor del ut till Statens Institutionsstyrelse och Värnamo 
kommun. En mindre del av lokalerna används för Region Jönköpings läns egen 
verksamhet. Förvaltningen har sedan 2013 haft ett uppdrag att förbereda en 
försäljning av fastigheterna. Förslaget är att försäljning sker till Specialfastigheter 
AB och att Region Jönköpings län hyr de byggnader på fastigheterna som behövs 
för egen verksamhet. 

Information i ärendet
Bakgrund
Region Jönköpings län äger fastigheterna Läkaren 2 och Läkaren 4 i Värnamo. På 
fastigheterna bedriver Statens Institutionsstyrelse (SiS) missbruksvård i ett LVM-
hem (Fortunagården), detta är den största hyresgästen. Värnamo kommun hyr en 
byggnad, Region Jönköpings län har verksamhet (MRE/Rehab och Habilitering) i 
fyra byggnader och en byggnad är vakant. Fastigheterna är inte av strategisk 
betydelse för Region Jönköpings län och på längre sikt är det sannolikt att den 
egna verksamheten flyttas från dessa fastigheter till lokaler på Värnamo sjukhus.   

I november 2013 gav dåvarande Landstingsstyrelsen förvaltningen ett uppdrag om 
att påbörja försäljning av Fortunagården, det vill säga fastigheten Läkaren 2 och 
del av Läkaren 4. Därefter förändrades förutsättningarna varför Regionstyrelsen i 
oktober 2015 gav förvaltningen ett utökat uppdrag, att förbereda en försäljning av 
båda fastigheterna, hela Mossleområdet, (RS 2015-10-13 § 172). Förutsättningen 
har varit att Region Jönköpings län ska återhyra de byggnader som behövs för den 
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egna verksamheten och med löptider på hyresavtalen så att lokalerna kan lämnas 
när behov inte längre föreligger. 

Försäljningen
I december 2015 genomfördes en värdering av fastigheterna av en oberoende 
värderingsman till 38 miljoner kronor. Under våren 2016 annonserades 
försäljningen för allmänheten. 10-15 intressenter hörde av sig och tog del av 
prospekt, av dessa uppvisade 3 intressenter ett större intresse. Värnamo kommun 
meddelade att de inte var intresserade av att förvärva fastigheterna.

Sommaren 2016 blev Regionfastigheter kontaktade av Värnamo kommun. De 
önskade köpa mark för en ny bussgata genom fastigheten. Region Jönköpings län 
genomförde då ett markbyte med Värnamo kommun för att möjliggöra både en 
bussgata och en utbyggnation av Fortunagården, vilket är ett starkt önskemål från 
Statens Institutionsstyrelse. I samband med detta tog Värnamo kommun även 
fram en ny detaljplan för fastigheten.

Våren 2017 vann detaljplanen laga kraft och markbytet (fastighetsregleringen) 
vann laga kraft hösten 2017. Under 2016 lämnande Region Jönköpings län en 
byggnad och det är därför fyra mindre byggnader som ska återhyras av köparen.

Två av intressenterna valde att gå vidare och lämna bud. En privat aktör gav ett 
indikativt bud om 28 miljoner kronor medan Specialfastigheter AB gav ett 
indikativt bud om 35 miljoner kronor. Fastigheterna har i och med markbyte, 
bussgata, uppsägning och ny detaljplan genomgått förändringar som innebär att 
värderingen från december 2015 inte längre är helt tillämpbar utan sammantaget 
bedöms åtgärderna ha haft en viss positiv effekt på värdet. Regionfastigheter har 
bedömt att en ny värdering inte är nödvändig. 

Specialfastigheter AB är ett statligt fastighetsbolag som äger i princip samtliga 
lokaler som Kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse (SiS) nyttjar i 
Sverige. Specialfastigheter har hög kompetens inom säkerhetsklassade byggnader 
och är en lämplig köpare även i perspektivet att kunna tillgodose Fortunagårdens 
(SiS) önskemål om en snar investering i en tillbyggnation. Specialfastigheter är en 
långsiktig och stabil fastighetsägare.

Förslaget är att Region Jönköpings län erbjuder Specialfastigheter AB att köpa 
fastigheterna för 35 miljoner kronor samt att fyra lokaler återhyrs. 
Regionfastigheter bedömer att hyresavtalen är marknadsmässiga. 

Till ärendet finns köpekontrakt mellan Region Jönköpings län och 
Specialfastigheter AB. Köpekontraktet innebär att Specialfastigheter AB blir 
ägare av fastigheten 2018-02-01. Den dagen blir enligt köpekontraktet även 
startdatum för bifogade hyresavtal där Region Jönköpings Län hyr lokaler för 
MRE/Rehab och Habilitering på hyresavtal till sommaren 2024. Beslutet avser 
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därmed både försäljning av fastigheten genom köpekontraktet men även ingåendet 
av fyra hyresavtal from 2018-02-01.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-03
 Köpekontrakt inklusive tillhörande bilagor avseende Värnamo Läkaren 2 

och Värnamo Läkaren 4
 Hyresavtal (4 st) mellan Specialfastigheter AB och Region Jönköpings län

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service - Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



 

 

KÖPEKONTRAKT 

Mellan Region Jönköpings län, Regionfastigheter, 232100-0057, Box 704, 551 20 Jönköping, 

nedan kallad Säljaren, och Specialfastigheter, 556537-5945, Box 632, 581 07 Linköping, 

nedan kallad Köparen, har träffats följande avtal. 

1 ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING 

1.1 Säljaren överlåter och försäljer härmed fastigheterna Värnamo Läkaren 2 och 

Läkaren 4, i det följande gemensamt kallade Fastigheterna, till Köparen för en 

överenskommen köpeskilling om trettiofemmiljoner (35 000 000) kronor och på 

följande villkor i övrigt. Fastigheternas omfattning och läge framgår av bifogad 

karta, bilaga 1. 

2 TILLTRÄDESDAG 

2.1 Köparen skall tillträda Fastigheterna när villkor enligt punkt 5.1 nedan uppfyllts, 

dock tidigast den 1 februari 2018, i det följande kallad Tillträdesdagen. 

3 KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE 

3.1 Köpeskillingen skall erläggas kontant på Tillträdesdagen, genom insättning på i 

punkt 4.1.1 angivet konto. 

4 TILLTRÄDE 

4.1 Vid Tillträdet skall uppfyllandet av villkoret i punkt 5.1 verifieras, varefter följande 

åtgärder skall genomföras. 
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4.1.1 Köparen skall erlägga Köpeskillingen kontant genom insättning till bankgiro 

935-2683. Betalningen skall märkas ”Värnamo fastighet köpeskilling”; 

4.1.2 Säljaren skall: 

- kvittera Köpeskillingen genom att upprätta, underteckna och till Köparen 

överlämna köpebrev 

- ställa Fastigheterna (inklusive anläggningar och byggnader) till Köparens 

förfogande samt överlämna till Köparen (eller ställa till Köparens 

förfogande) alla handlingar, nycklar, passerkort m.m. beträffande 

Fastigheterna som Säljaren innehar och som kan vara av betydelse för 

Köparen i egenskap av ägare av Fastigheterna eller för Köparens 

förvaltning av Fastigheterna. 

4.1.3 Parterna skall gemensamt upprätta och underteckna likvidavräkning. 

4.1.4 Parterna skall underteckna hyresavtalen i bilaga 2-5, avseende Säljarens rätt 

att hyra lokaler i fastigheten Läkaren 4. 

4.2 Tillträdet är genomfört när samtliga åtgärder i punkt 4.1 fullgjorts och dessa 

åtgärder skall anses fullgjorda samtidigt. 

4.3 Om Köparen inte fullgör sina skyldigheter enligt punkt 4.1 ovan och detta leder 

till att tillträdet inte kan äga rum på Tillträdesdagen och anledningen därtill inte är 

att hänföra till Säljaren äger Säljaren rätt att efter eget val: 

4.3.1 häva detta köpekontrakt och kräva ersättning från Köparen för direkt skada 

som orsakats Säljaren på grund av Köparens bristande uppfyllelse eller  

4.3.2 kräva full betalning och innehålla överlämnandet av Fastigheterna till dess att 

full betalning mottagits, i vilket fall årlig ränta enligt Riksbankens 
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referensränta plus fyra (4) procentenheter skall belöpa på det utestående 

beloppet från Tillträdesdagen till dagen då full betalning erläggs. 

5 ÅTERGÅNGSVILLKOR  

5.1 Detta köp är villkorat av att Regionfullmäktige godkänner detta avtal senast 

20180331.  

5.2 Parterna är eniga om att köpekontraktet skall upphöra att gälla om och när det står 

klart att villkor enligt punkt 5.1 ovan inte kommer att uppfyllas.  I detta fall skall 

eventuellt utbytta prestationer gå tillbaka och part skall inte ha någon som helst 

rätt till ersättning eller annan kompensation med anledning av upphörandet av 

köpekontraktet. 

6 ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG 

6.1  Parterna är överens om att äganderätten till Fastigheterna övergår först på 

Tillträdesdagen.  

7 FÖRVALTNING AV FASTIGHETEN FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN  

7.1 Säljaren ska under perioden mellan Avtals- och Tillträdesdagen inte 

- vidta några investeringar i Fastigheterna, dock med undantag för åtgärder 
enligt punkt 10.3 nedan   

- säga upp/ändra något hyresavtal 

- ingå nytt hyres-, arrende- eller annat nyttjanderättsavtal  

- fatta andra väsentliga beslut rörande Fastigheterna  

utan Köparens på förhand lämnade skriftliga godkännande. Undantag från detta 

gäller för akuta åtgärder (fara i dröjsmål) där Köparen ska informeras snarast 

praktiskt möjligt efter att åtgärden vidtagits.  
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8 FÖRDELNING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER M.M. 

8.1 Kostnader för och intäkter av Fastigheterna skall fördelas mellan Säljaren och 

Köparen med hänsyn till vad som belöper sig på tiden före respektive efter 

Tillträdesdagen. Parterna skall gemensamt per Tillträdesdagen läsa av 

Fastigheternas mätare för förbrukning av el, vatten, värme och liknande. 

Fördelning av kostnader och intäkter regleras i särskild likvidavräkning på 

Tillträdesdagen.  

9 HYRESAVTAL OCH SERVITUT 

9.1 Säljaren bedriver för närvarande verksamhet i fastigheten Läkaren 4 avseende 

hälso- och sjukvård. Köparen förbinder sig att på Tillträdesdagen upplåta 

hyresrätt för Säljaren för dessa verksamheter i enlighet med avtalen i bilaga 2-5.  

9.2 Köparen är medveten om att Värnamo kommun har servitut för VA-ledningar på 

Läkaren 4 i enlighet med avtal, bilaga 6.  

Köparen är medveten om att nedanstående hyresavtal finns avseende 
Fastigheterna:  

- Värnamo kommun – hyresavtal för gruppbostad, avtalsnummer 614-04, bilaga 
7 

- Statens institutionsstyrelse – hyresavtal för behandlingshem, avtalsnummer 
602-1, bilaga 8  
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10  OMRÅDETS SKICK M.M. 

10.1 Köparen är väl införstådd i Fastigheternas skick.  

10.2 Köparen är även medveten om att Obligatorisk Ventilationskontroll skulle ha 

genomförts på Fastigheterna under 2017, men att Säljaren på grund av tidsbrist hos 

den upphandlade leverantören av denna tjänst inte haft möjlighet att göra detta. 

Parterna är överens om att Köparen skall utföra denna kontroll men att Säljaren 

svarar för kostnaden för besiktningen samt åtgärdandet av eventuella 

anmärkningar. 

10.3 Fastigheterna överlåts i befintligt och av Köparen besiktigat och godkänt skick. 

Säljaren åtar sig dock att snarast möjligt ombesörja och bekosta iordningsställande 

av tvättstuga och intagsrum vad avser byggnaden nr 4 (Fortunagården) inom 

Läkaren 2 såsom överenskommen med hyresgästen samt att färdigställa asfaltering 

av de vägar inom Fastigheterna som anlagts i samband med omläggningen av 

bussgatan. Åtgärderna skall utföras fackmässigt. 

10.4 Vid tillträdet ska Säljaren ha avlägsnat all egendom som tillhör denne och som inte 

enligt lag eller detta avtal ingår i köpet, om inte annat framgår av detta avtal och 

eller ingår i den verksamhet som Säljaren skall bedriva såsom hyresgäst enligt 

punkt 9.1.  

10.5 Med undantag för Säljarens garantier i punkt 12 har Säljaren inget ansvar under 

eller i anledning av detta köpekontrakt eller annars med anknytning till överlåtelsen 

av Fastigheterna av vad slag det vara må (inklusive för fel i Fastigheterna såsom 

exempelvis rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel såväl kända som s.k. dolda fel).  

10.6 Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel 

i Fastigheterna, med undantag för fel som Säljaren ska svara för i enlighet med 
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Säljarens garantier i punkt 12. Säljaren friskriver sig ifrån allt annat ansvar som 

Säljaren i övrigt skulle kunna ha enligt lag, rättsliga principer eller liknande, 

inklusive men inte begränsat till jordabalken, plan- och bygglagen, avtalslagen och 

köplagen. 

10.7 Ovanstående begränsning gäller inte för det fall att Säljaren genom uppsåt eller 

grov oaktsamhet har orsakat Köparen skada eller vid brist. 

11  FARAN M.M. 

11.1 Säljaren står faran för att Fastigheterna skadas före Tillträdesdagen. Det åligger 

Säljaren att hålla Fastigheterna fullvärdeförsäkrade fram till och med 

Tillträdesdagen. 

11.2 Skulle Fastigheterna drabbas av fysisk skada innan Tillträdet skall Parternas 

skyldigheter att genomföra överlåtelsen enligt detta köpekontrakt ändå stå fast, om 

inte kostnaderna för att åtgärda skadan uppgår till högre belopp än 17 500 000 kr 

och Säljaren inte förklarar sig beredd att svara för den delen av kostnaderna som 

överstiger 17 500 000 kr eller skadan annars är av sådan omfattning att hyresavtalen 

enligt bilagorna 2-5 eller enligt bilaga 8 förfaller. Köparen skall biträda Säljaren 

gentemot försäkringsbolaget. Den ersättning som med anledning av skadan 

utbetalas av försäkringsbolaget skall till fullo tillfalla Köparen. Säljaren skall 

dessutom ersätta Köparen med belopp som motsvarar den självrisk som utgått i det 

aktuella försäkringsfallet när sådan självrisk slutligt fastställts samt för de kostnader 

som eventuellt inte omfattas av försäkringen, dock med tillämplig av 

branschgängse åldersavdrag. Vidare skall Säljaren ersätta Köparen för direkt förlust 

(d.v.s. direkt skada inkluderande uteblivna hyresintäkter och andra ersättningar 

enligt hyresavtalen) som Köparen drabbas av i anledning av skadan till den del den 

direkta förlusten inte ersätts av försäkring. Köparen har rätt att av Köpeskillingen 
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innehålla ett belopp motsvarande den skäligen uppskattade ersättning som 

Köparen har rätt till enligt denna punkt. 

11.3 Om kostnaderna för att åtgärda skadan uppgår till högre belopp än 17 500 000 kr 

och Säljaren inte förklarar sig beredd att svara för den delen av kostnaderna som 

överstiger 17 500 000 kr äger Köparen rätt att häva detta köpekontrakt. Sådan 

hävningsförklaring skall meddelas Säljaren skriftligen senast på Tillträdesdagen. 

Eventuellt utbytta prestationer skall då gå tillbaka och part skall inte ha någon som 

helst rätt till ersättning eller annan kompensation med anledning av att 

köpekontraktet hävts. 

11.4 Är ersättningsbeloppet som nämns i punkt 11.2 tillgängligt för lyftning före 

Tillträdesdagen, skall beloppet fram till tillträdet deponeras hos bank för parternas 

gemensamma räkning. 

12  GARANTIER 

12.1 Säljaren lämnar följande garantier vilka, om inget annat anges eller särskilt framgår 

av omständigheterna, är giltiga på såväl per dagen för undertecknande av detta 

köpekontrakt (”Avtalsdagen”) som per Tillträdesdagen. Lämnade garantier gäller 

inte sådana omständigheter som med rimlig tydlighet framgår av skriftligt material 

som Köparen innan köpet fått del av, i huvudsak men inte begränsat till underlag i 

mejl rubricerade ”Prospekt Värnamo Läkaren 2 och 4” från Simon Harrius till 

Håkan Ragnhem den 24 mars 2017, bilaga 9a-9d.  

12.2 Säljaren garanterar   

12.2.1 att Säljaren denna dag och på Tillträdesdagen är civilrättslig och lagfaren 

ägare till Fastigheterna 
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12.2.2 att Fastigheterna är fria från penninginteckningar och att det inte upplåtits 

någon panträtt i Fastigheterna 

12.2.3 att ingen tvist pågår beträffande Fastigheterna som har lett till förfarande inför 

domstol, skiljenämnd, Skatteverket eller annan myndighet och, såvitt Säljaren 

känner till, är sådant inte heller är att förvänta  

12.2.4 att Fastigheterna till och med Tillträdesdagen är försäkrade till fullvärde och 

att premien till dess kommer att erläggas av Säljaren  

12.2.5 att samtliga hyresavtal som gäller för Fastigheterna vid Tillträdesdagen 

framgår av bilagorna 2-5, 7 och 8  

12.2.6 att bilagorna 2-5, 7 och 8 återger hyresavtalens samtliga villkor för 

hyresförhållandena 

12.2.7 att samtliga hyresgästanpassningar och övriga åtgärder som enligt 

hyresavtalen enligt bilagorna 2-5, 7 och 8 åligger hyresvärden är fackmässigt 

utförda med hänsyn till gällande regelverk vid tidpunkten för respektive 

åtgärd 

12.2.8 att de ytor som disponeras på grundval av hyresavtalen enligt bilagorna 2-5, 7 

och 8 inte helt eller delvis upplåtits i andra hand  

12.2.9 att med undantag för åtgärder enligt punkt 10.3 ovan inga utfästelser om 

reparationer, underhåll eller liknande, utöver vad som framgår av 

hyresavtalen enligt bilagorna 2-5, 7 och 8  har lämnats till hyresgäst 

12.2.10 att inget hyresavtal per dagen för undertecknande av detta köpeavtal sagts 

upp för villkorsändring eller avflyttning eller upphört av annan anledning 
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och, såvitt Säljaren känner till, är inga sådana uppsägningar alternativt 

upphöranden att förvänta 

12.2.11 att hyror och hyrestillägg för kvartal 4 2017 debiterats enligt bilaga 10 och att 

dessa överensstämmer med villkoren i hyresavtalen enligt bilagorna 7 och 8 

12.2.12 att det per Avtalsdagen inte föreligger dröjsmål med betalning av förfallna 

hyror, att ingen hyresgäst per Avtalsdagen har framfört krav på 

hyresreduktion, självhjälp, hävning, skadestånd eller annan påföljd och att 

ingen hyresgäst har rätt till återbetalning av hyra avseende tiden före 

Tillträdesdagen 

12.2.13 att Fastigheterna med undantag för  

- de hyresavtal som anges i bilagorna 2-5, 7 och 8, 

- det servitut som upplåtits i enlighet med bilaga 6 

inte belastas av andra servitut, nyttjanderätter eller rättigheter – vare sig 

muntliga, konkludent upplåtna eller skriftliga – eller har andel i 

gemensamhetsanläggningar än de som framgår av bifogat FDS-utdrag, bilaga 

11. 

12.2.14 att erforderliga obligatoriska kontroller och besiktningar för Fastigheterna 

som krävs enligt lag, förordning, myndighetsbeslut eller försäkringsvillkor 

och som Säljaren enligt gällande hyresavtalen ansvarar för har genomförts, 

om inte annat framgår av detta avtal och att samtliga eventuella 

anmärkningar, som kräver åtgärdande för att kontrollen/besiktningen ska 

anses godkänd, har fackmässigt åtgärdats samt att energideklaration 

upprättats för Fastigheterna och ingivits till behörig myndighet 
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12.2.15 att radonmätning utförts avseende Fastigheterna på fackmässigt sätt och med 

resultat såsom fullständigt redovisats i mejl enligt bilaga 12 

12.2.16 att all bebyggelse och alla byggnadsåtgärder på Fastigheterna är utförda samt 

att alla verksamheter på Fastigheterna bedrivs i enlighet med gällande lagar, 

förordningar, detaljplan, bygg-, mark- och/eller rivningslov och andra 

myndighetsbeslut 

12.2.17 att på Fastigheterna belöpande gatukostnadsersättning, el- och va-

anslutningsavgifter erlagts 

12.2.18 att denne inte delgivits eller på annat sätt fått kännedom om något 

föreläggande av tillsynsmyndighet avseende Fastigheterna och, såvitt Säljaren 

känner till, inte sådant föreläggande är att förvänta 

12.2.19 att denne fullt ut ansvarar för samtliga kostnader för åtgärdande av 

miljöförorening på Fastigheterna inklusive dess byggnader och anläggningar 

eller annat liknande förhållande som uppkommit före Tillträdesdagen och där 

åtgärds-/kostnadsansvaret åläggs ägaren till Fastigheterna 

12.2.20 att den information Säljaren tillhandahållit Köparen är korrekt och inte 

vilseledande samt att Säljaren inte medvetet undanhållit information som 

skäligen kan antas ha påverkan på en köpares beslut att förvärva 

Fastigheterna enligt villkoren i detta köpekontrakt 

12.3 Om Fastigheterna avviker från en i detta avtal lämnad garanti har Köparen rätt att – 

som enda påföljd – få avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar 

Köparens faktiska skada, dock högst sammanlagt 17 500 000 kronor. Vill Köparen 

göra anspråk gällande på grund av avvikelser från en i detta köpekontrakt lämnad 

garanti, skall han framställa sitt krav skriftligt inom skälig tid efter det att han 
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upptäckt avvikelsen, dock senast inom två (2) år från Tillträdesdagen.  

Ansvarsbegränsningarna enligt denna punkt 12.3 skall inte gälla vid avvikelse från 

garanti enligt punkt 12.2.1 eller 12.2.2 ovan. 

12.4 Köparen förklarar att denne per Avtalsdagen inte är medveten om några 

omständigheter som kan berättiga honom att framställa krav mot Säljaren på grund 

av brist i någon av garantierna enligt punkt 12.1 ovan. 

13  KOSTNADER  

Alla med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnader betalas 

av Köparen ensam. Likaså skall stämpelskatt för förvärvet betalas av Köparen.  

14  YTTERLIGARE ÖVERENSKOMMELSER M. M. 

14.1 Köparen bekräftar härmed att Säljaren gentemot Köparen inte lämnat några andra 

utfästelser än vad som framgår av detta köpekontrakt jämte bilagor.  

14.2 Eventuella ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall för att vinna giltighet 

upprättas skriftligen samt i övrigt uppfylla formkraven i 4 kap. Jordabalken. 

   __________________________ 
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Detta köpekontrakt har upprättas i två (2) likalydande exemplar varav Säljaren och 

Köparen tagit var sitt. 

 

Ort___________ datum_______   Ort___________ datum_______ 

Region Jönköpings län    Specialfastigheter Sverige AB 

 

_________________________    ___________________________  

Malin Wengholm     Åsa Hedenberg 

 

_________________________    ___________________________  

Agneta Jansmyr     Torbjörn Blücher 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1  Karta 

Bilaga 2-5  Hyresavtal mellan Köparen och Säljaren  

Bilaga 6  Servitutsavtal avseende VA-ledningar. 

Bilaga 7 Hyresavtal med Värnamo kommun 

Bilaga 8 Hyresavtal med Statens institutionsstyrelse 

Bilaga 9a-d Mejl rubricerade ”Prospekt Värnamo Läkaren 2 och 4” från den 24 mars 2017 

Bilaga 10 Säljarens debiteringslista avseende hyresavtalen enligt bilagorna 7 och 8 för Q 4 2017 

Bilaga 11 FDS-utdrag avseende Fastigheterna, daterade 2017-XX-XX [Avtalsdagen] 

Bilaga 12 Resultat av radonmätning 



























































































































































































































































Säljarens debiteringslista avseende hyresavtalen enligt bilagorna 7 och 8 för Q 4 2017 
 
 
Värnamo kommun – hyresavtal för gruppbostad, avtalsnummer 614-04 
Hyra 2017 = 298 597 kr. Se beräkningsunderlag samt fakturakopia för Q4 2017 på nästkommande sidor. 
 
 
Statens institutionsstyrelse – hyresavtal för behandlingshem, avtalsnummer 602-1 
Hyra 2017 = 2 721 546 kr. Se beräkningsunderlag samt fakturakopia för Q4 2017 på nästkommande sidor.  
 



Avser 2017

Värnamo kommun 
Upphandlingsförvaltning
Ansvar 212000
331 83 Värnamo

HYRA GRUPPBOSTAD GRÄNSGATAN      ( Mosslegården)
Objekt 12856
Bashyra Index 50% Faktureras 2017 ANM LOKALYTA

260000 38 597 298 597

Faktureras 74 649 kvartalsvis i förskott.

LANDSTINGSFASTIGHETER I JÖNKÖPINGS LÄN

INDEXERING KONSUMENTPRISINDEX

 Okt-93 245,2 Hyresändring om indextalet höjs eller sänks med minst 3.0 enheter (KP3). Beräknas med 2 decimaler.
 Okt-95 256,9
 Okt-96 255,9
 Okt-97 259,6
 Okt-98 257,3
 Okt-99 259,7
 Okt-00 262,6
 Okt-01 269,1
 Okt-02 275,4
 Okt-03 278,9
 Okt-04 281,0
 Okt-05 282,4
 Okt-06 286,1 3,67
 Okt-07 293,9 7,78
 Okt-08 305,6 11,71
 Okt-09 301,1 -4,45
 Okt-10 305,57 4,46
 Okt-11 313,42 7,85
 Okt-12 314,59 1,17 Ej över 3 enheter
 Okt-13 314,40 0,98 Ej över 3 enheter
 Okt-14 314,02 0,60 Ej över 3 enheter
 Okt-15 314,29 0,87 Ej över 3 enheter
 Okt-16 318,00 3,98

indexförändring = 29,69%

KUNDNUMMER  9004 KONTO 3602  ANSVAR 494805





Avser 2017

Statens Inst styrelse
Fortunagården
331 00 VÄRNAMO

HYRA BEHANDLINGSHEM FORTUNAGÅRDEN
                                                                                                                                                                                                                                                               
ORT Bashyra INDEX 70% Faktureras 2017 ANM

Värnamo 2 305 000 19 046 2 324 046
Tillägg plank 397 500 397 500

2 721 546

Faktureras 680 387 kr      kvartalshyra

LANDSTINGSFASTIGHETER I JÖNKÖPINGS LÄN  

KUNDNUMMER  550208 KONTO 3602  ANSVAR 494805

INDEXERING KONSUMENTPRISINDEX

 Okt-15 314,29
 Okt-16 318,00
Förändring 1,18%





Från: Leuchovius Marie
Till: Harrius Simon
Ärende: SV: Radon - Mossle
Datum: den 20 december 2013 08:03:16

Hej
I mossle har inga höga halter uppmätts. Gränsvärdena för bostad ligger på 200Bq,
Om du har frågor om något ytterligare hus så har Håkan Oscarsson en handmätare som kan ligga
mellan 1-7 dygn. Den kan påvisa om det finns behov av en mer exakt mätning. Långtidsmätnings
skall helst ske 2-3 månader och under eldningssäsong.
Ort     område  Hus     Rumsnummer      Pucknummer      Mellan  Mätgräns 20 Bq/m3 redovisas som
20
Mossle/Fortuna  614     Mosslegården    Furulid 515300  Under70 20
Mossle/Fortuna  614     Mosslegården    Aspelid 513749  Under70 20
Mossle/Fortuna  614     Mosslegården    Granelid        513883  Under70 40
Mossle/Fortuna  614     Mosslegården    Rönnelid        405953  Under70 20
Mossle/Fortuna  614     Fortunagården   Kastanjelid     251220  Under70 20
Mossle/Fortuna  614     Fortunagården   Enelid  307196  Under70 20
Mossle/Fortuna  614     Mosslegården    Ekelid  478370  Under70 20
Mossle/Fortuna  614     Mosslegården    Bokelid 515270  Under70 40

Hälsningar
Marie Leuchovius
Miljöingenjör

Byggavdelningen • Landstingsfastigheter
Direkt: 036-325168 • Växel: 036-321000 • Mobil: 0725-205255
_____________________________________________

Besöksadress: Hus A7, Ryhov
Postadress: Box 704, 551 20 Jönköping

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Harrius Simon
Skickat: den 19 december 2013 17:07
Till: Leuchovius Marie
Ämne: Radon - Mossle

Hej!

Vi ska sälja en del av Mossleområdet. Den tilltänka köparen har frågor kring Radon eftersom marken
verkar vara högriskområde för radon enligt Värnamo Kommun. Lars-Inge Berggren sa att han trodde
din föregångare Therese hade gjort radonmätningar på Mossle. Vet du var de finns? Om inte så
kanske vi borde mäta radonhalten i de hus vi ska sälja för att få en enklare försäljning. Är det i så
fall du som beställer mätningar? 

Hälsningar
Simon Harrius
_______________________________
Fastighetsförvaltare - Östra distriktet
Landstingsfastigheter
Postadress: Box 704, 551 20 Jönköping
Besöksadress: Länssjukhuset Ryhov, Hus A7
036-32 51 41, 076-724 21 73
simon.harrius@lj.se
www.lj.se/landstingsfastigheter
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