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Förvaltningsnamn
Avsändare

LJ2012/1384

Landstingsstyrelsen

Mariannelunds folktandvård – köp av
paviljong och mark
Bakgrund
Nuvarande lokaler för folktandvården i Mariannelund har under en lång tid varit
föremål för överväganden kring olika åtgärder för att förbättra lokalstandarden. I
protokoll från arbetsmiljörond 2011 redovisas många anmärkningar kring
ventilation, belysning och tillgänglighet till lokalen samtidigt som
fastighetsunderhållet också är eftersatt. I förhållande till tandvårdsbehovet på
orten är kliniken lokalmässigt för stor.
I överväganden kring olika alternativ för att skapa ändamålsenliga lokaler har
möjlighet uppkommit att av Gislaveds kommun förvärva och flytta en paviljong
som använts för tandvård i Burseryd.

Investeringsutgift
Paviljong
Den avsedda paviljongen har Landstinget hyrt av Gislaveds kommun sedan
2002-01-01.
Efter att Folktandvårdens klinik i Burseryd avvecklats har paviljongen under en
tid använts för evakuering av folktandvården Smålandsstenar då kliniken där har
stängts på grund av problem med fukt.
Verksamheten flyttar under innevarande månad tillbaka till nya lokaler i
Smålandsstenar varför paviljongen är disponibel för annan verksamhet.
I hyresavtalet med Gislaveds kommun anges att om Landstinget avslutar
hyresförhållandet innan byggnaden är avskriven (20 år) ska Landstinget ersätta
kommunen oavskrivet restvärde.
Som en lösning på lokalsituationen för Mariannelunds folktandvård förslås att
paviljongen förvärvas av Gislaveds kommun till ett pris på 1 miljon kronor.
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Mark
För uppförande av paviljongen i Mariannelund förvärvas av Eksjö kommun
fastigheten Eksjö Staren 4 till en köpeskilling av 160 000 kronor.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att av Gislaveds kommun i enlighet med bilagda köpekontrakt förvärva en
paviljongbyggnad till en köpeskilling på 1 000 000 kronor.
att av Eksjö kommun i enlighet med köpekontrakt förvärva fastigheten Eksjö
Staren 4 till en köpeskilling på 160 000 kronor
att medel för köpen anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör
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KÖPEKONTRAKT
Säljare

Gislaveds Kommun
(212000-0514)
332 80 Gislaved
nedan kallad kommunen

Köpare

Landstinget i Jönköpings län
(232100-0057)
Box 1024
551 11 Jönköping
nedan kallad landstinget

Köpeobjekt

§1
Härmed säljs och överlåts modulbyggnad, anpassad för tandvårdsverksamhet, om ca 200 m² inom fastigheten Burseryd 1:115 i
Burseryds socken i Gislaveds kommun, markerad på karta enligt bilaga
1.

Områdets skick

§2
Kommunen och landstinget är medvetna om sin upplysningsrespektive undersökningsplikt. Landstinget har före kontraktets undertecknande beretts tillfälle att undersöka byggnaden. Byggnaden säljs i
befintligt skick.

Köpeskilling

§3
Den totala köpeskillingen utgör 1 000 000 kr.

Köpeskillingens
erläggande

§4
Köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.
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Tillträde &
hyresavtal

§5
Tillträde till bygganden, markerad på bilaga 1, tillträds första
vardagen i månaden efter den under vilken fullmäktige i kommunen
och landstingsstyrelsen beslutat att godkänna detta avtal. Vid denna
tidpunkt upphör befintligt hyresavtal mellan kommunen och landstinget.

Flyttning av
byggnaden

§6
Efter tillträdesdagen ansvarar Landstinget för att byggnaden flyttas.
Landstinget står för denna kostnad och svarar för eventuella tillstånd
som krävs för flyttningen samt för återställande av marken.
Återställande av marken ska vara gjord senast den 1 maj 2013, varvid
matjord med insått gräs ska anläggas.

Återgång
av avtal

§7
Om avtalet skulle komma att ogiltigförklaras ska Landstinget svara för
alla kostnader som en återflytt till kommunen innebär. Vid sådan
återgång av köpet ska erlagd köpeskilling återbetalas till landstinget.
Landstingets åtagande i hyresavtalet avseende lösen av restvärde ska
då avräknas den erlagda köpeskillingen.

Tvist

§8
Tvist rörande tolkning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav köparen och säljaren tagit
var sitt.
Säljare
Gislaved den

Köpare
2012

Jönköping den

2012

För Gislaveds kommun

För Landstinget i Jönköpings län:

………………………………………
Niclas Palmgren
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..
Håkan Jansson
Agneta Jansmyr
landstingsstyrelsens
landstingsdirektör
ordförande
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Säljarens namnteckning bevittnas

Köparens namnteckning bevittnas

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..
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Bilaga 1
Byggnaden och dess läge

Byggnad som överlåts i § 1

