
 

 
Sorundanet, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorunda.net 
 

 

Sorundanet är det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun. Vi lyssnar, reagerar och agerar. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 
2006. Sorundanet vill och verkar för att utveckla hela kommunen positivt, att tillvarata hela kommunens unika natur- och 
kulturvärden samt att kommunala resurser fördelas lika mellan landsbygd och tätorter. Läs mer på www.sorunda.net! 

Yttrande beträffande Förköp av fastigheten Revudden 1:2, § 128 kommunfullmäktige i 
Nynäshamns kommun 2009-08-26 

 
Jag avstår från beslut beroende på stora brister i beslutsunderlaget för ärendet om förköp av 
fastigheten Revudden 1:2, § 128 och att det inte finns tidsutrymme för en återremiss (för 
motivering, se nedan) med anledning av att förköpsanmälan måste göras innan den 4 sept. kl. 
12.00. Om man ska belasta kommunens skattebetalare med en skuld på 18,3 miljoner kronor i ett 
ekonomiskt läge när det redan i augusti varnas för att mer än denna summa beräknas bli årets 
underskott, måste det finnas ett gediget underlag för att beslut ska kunna fattas. Beslutsunderlaget 
har bl.a. följande brister, vilket är skälet till mitt beslut: 

+ I beslutets att-satser saknas uppgift om vilken grund som kommunen åberopar när det 
gäller förköpsrätten. Detta är en mycket viktig uppgift som måste finnas för att kommunen i 
sin myndighetsutövning bör redogöra för orsakerna till den här typen av beslut eftersom det 
är av tvångskaraktär. Om beslutet överklagas i en rättslig process, är det just betydelsen av 
detta argument som kommer att ha stor betydelse för utgången.  

+ Det saknas uppgifter om planbestämmelser. 
+ Uppgifter om årliga driftskostnader saknas.  
+ Det saknas uppgifter om räntekostnader. 
+ Det finns inga uppgifter om hur finansieringsplanen ska lösas utan detta ska enligt 

handlingarna utredas när köpet redan är genomfört. Ska man låna upp 18,3 miljoner vilket 
kommer att belasta kommunens skattebetalare, bör man rimligen utreda finansieringen 
innan man bestämmer sig för att köpa. 

+ Det finns inga uppgifter om hur mycket av fastigheten och vilka delar av fastigheten som 
skulle kunna vara föremål för en försäljning, om kommunen utnyttjar sin förköpsrätt.  

+ Det saknas en kalkyl över hur mycket av den ursprungliga köpesumman som skulle kunna 
återvinnas genom ev. försäljning av vissa delar av fastigheten.  

+ Det saknas en oberoende värdering av fastigheten.  
+ Det borde ha funnits en ordentlig tjänstemannautredning av ärendet.  
+ Det framgår inte av handlingarna om eller i vilken ev. omfattning kommuninvånarnas 

tillgång till stranden skulle begränsas av privat ägande av fastigheten. Allemansrätten gäller 
och bostadshuset ligger långt från stranden. Strandskyddet begränsar tillstånd för nya 
bostadshus. 

+ Det saknas uppgifter om hur dessa 18,3 miljoner + räntor kommer att påverka budgeten för 
2010 och det ekonomiska läget för kommunens övriga verksamheter, t.ex. kvalitet i skola, 
barnomsorg och äldrevård. 
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