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§ 98 
Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge 
(KS/2014:119) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten Ringblomman 1 
till Fastighetsutvecklingsbolaget i Botkyrka AB enligt upprättat köpekon-
trakt. 

 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att fastigheten Ringblomman 1 säljs 
till Fastighetsutvecklingsbolaget i Botkyrka AB för 1 500 000 kronor. Fas-
tigheten har adress Mellanbergsvägen 4-6 och den ingår i etapp 3 av Tull-
inge trädgårdsstad och är en av de fastigheter Skanska lämnade tillbaka en-
ligt beslut i kommunfullmäktige 2013-01-24 § 11. 
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-03-19 § 12. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2014-03-03. 
_____   
 
Expedieras till: 
- Kommunfullmäktige 
 
 

 



 

                                                                                                    
 

 
 

YRKANDE 
Kommunfullmäktige 

2014-04-24 
 
Ärende 80 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge  
 
Kommunens markförsäljning ställer krav på ett väl fungerande och transparent system. 
Försäljningen av Ringblomman 1 i Tullinge är tyvärr exempel på motsatsen.  
 
Vi menar att kommunen hade kunnat få ett betydligt högre pris om Ringblomman 1 hade 
bjudits ut på ett seriöst och transparent sätt. Uppskattningsvis är fastigheten värd 5-6 miljoner 
kronor. Ca 1000 m2 BTA á 5000 kr (vilket Smörblomman såldes för). 
 
Den kommunala verksamheten skall enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet, vilket medför att en kommun vid en fastighetsförsäljning är skyldig att 
försöka få ut ett så bra pris som möjligt1. Vi anser att Botkyrka kommun har agerat på ett sätt 
som bryter mot kommunallagen och därmed inte uppnår en marknadsmässig prissättning. 
Dessutom gynnas en enskild aktör på bekostnad av skattebetalarna. Vidare har privatpersoner 
inte haft möjlighet att bjuda på fastigheten.  
 
Det finns flera frågetecken som bör redas ut:  

• Hur har marken värderats?  
• Vem värderade marken?  
• Vilka företag har kommunen förhandlat med?  
• Hur var anbudsförfarandet?  
• Är de bifogade bygglovskisserna i avtalet OK och sanktionerade av 

samhällsbyggnadsförvaltningen?  Vi anser att dessa strider mot detaljplanen med fyra 
bostäder per tomt.  

 
Vi vet att det finns aktörer som är beredda att köpa fastigheten Ringblomman 1 till ett pris 
som är högre än nuvarande bud. Om kommunen inte gör om processen så är det en ineffektiv 
användning av de offentliga resurserna, vilket blir svårt att motivera för Botkyrkaborna.  
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  ärendet återremitteras i syfte att ge tid till en ny professionell och transparent 
 försäljning  
 
Om återremissyrkandet faller: 
 
att  kommunstyrelsens förslag till beslut avslås 
    
Anders Thorén (TUP) Jimmy Baker (M)   
 
Stefan Dayne (KD) Ulla-B. Ludvigsson (BP) 

                                                             
18 kap. 1 § kommunallagen (1991:900), KL 
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§ 12 
Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge 
(KS/2014:119) 

 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten Ringblomman 1 
till Fastighetsutvecklingsbolaget i Botkyrka AB enligt upprättat köpekon-
trakt. 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att fastigheten Ringblomman 1 säljs 
till Fastighetsutvecklingsbolaget i Botkyrka AB för 1 500 000 kronor. Fas-
tigheten har adress Mellanbergsvägen 4-6 och den ingår i etapp 3 av Tull-
inge trädgårdsstad och är en av de fastigheter Skanska lämnade tillbaka en-
ligt beslut  KF § 11, 2013-01-24. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 530 610 00 Sms·/HandläggareMobilTelefon/· E-post helene.hill@@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Heléne Hill 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse för försäljning av fastigheten Ringblom-
man 1 
 

 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten Ringblomman 1 
till Fastighetsutvecklingsbolaget i Botkyrka AB enligt upprättat köpekon-
trakt. 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att fastigheten Ringblomman 1 säljs 
till Fastighetsutvecklingsbolaget i Botkyrka AB för 1 500 000 kronor. Fas-
tigheten har adress Mellanbergsvägen 4-6 och den ingår i etapp 3 av Tull-
inge trädgårdsstad och är en av de fastigheter Skanska lämnade tillbaka en-
ligt beslut  KF § 11, 2013-01-24. 
 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2009, § 188 punkt 4 att 
godkänna exploateringsavtal med Skanska Mark- och exploatering Nya 
Hem AB (KS/2007:14). Eftersom antalet byggrätter minskades i detaljpla-
nen jämfört med vad som angavs i exploateringsavtalet, lämnade Skanska 
Mark- och exploatering Nya Hem AB tillbaka sin markanvisning. Kommun-
ledningsförvaltningen återkommer här med förslag på ny exploatör för det 
kvarter som är detaljplanelagt med 4 byggrätter vid Mellanbergsvägen.  
 
Den del som ligger vid Dummelkärrsvägen/ 
Katrinebergsvägen föreslår kommunledningsförvaltningen att vi avvaktar 
med tillsvidare. Den omfattas inte av detta beslut. 
 
Köparen, Fastighetsutvecklingsbolaget i Botkyrka AB, kontaktade kommu-
nen efter att tiden för markanvisningen gått ut och erbjöds sig att köpa 
Ringblomman1 för 1 500 000  kronor. Det är ett något högre bud än vad 
Skanska hade i sitt avtal med kommunen. Företaget har för avsikt att bygga 
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enligt gällande detaljplan. Planen medger friliggande enbostadshus i en vå-
ning med souterräng. 3 tomter med byggnadsarean om 210 kvm och brutto-
arean 240 kvm och 1 tomt med byggnadsarean om 250 kvm och bruttoarean 
300 kvm. 
 
Mattias Jansson Heléne Hill 
Kommundirektör Exploateringschef 
 
 
 
_________ 
BILAGOR  
1. Registreringsbevis Bolagsverket 
2. Köpekontrakt, Ringblomman 1 
3. Karta 
4. Preliminär situationsplan 
5. Skiss av möjligt hus att söka bygglov för 

 
 
_________ 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Exploateringschef Heléne Hill, klf 
Ekonom Inger Larsson, sbf 
Gruppchef för mark och exploatering Agneta Engver, sbf 
Förvaltningsrätten, laga kraftbevis 
 
 
 





















 

Bilaga, karta över fastigheten Ringblomman 
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