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Förlängning av delegation att köpa och sälja 
fastigheter med anledning av flyktingsituationen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande medges rätt att, efter samråd med vice 
ordförandena i kommunstyrelsen, köpa och sälja fastigheter upp till 150 gånger 
prisbasbeloppet per fastighet. Beslutanderätten gäller för fastigheter som ska 
användas för boende för ensamkommande barn där kommunen själv kommer 
att bedriva verksamhet. Delegationsbesluten ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Beslutet gäller till och med den 31 december 2016. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2015, § 234, att ge ordföranden 
rätt att efter samråd med vice ordförandena i kommunstyrelsen köpa och sälja 
fastigheter upp till 150 gånger prisbasbeloppet per fastighet. Beslutanderätten 
gällde för fastigheter som ska användas för boende för ensamkommande barn 
där kommunen själv kommer att bedriva verksamhet. Beslutet gäller till och 
med den 30 juni 2016. 
 
Hittills har sådana fastighetsköp eller försäljningar skett med ordförandebeslut 
men det finns ändå anledning att förlänga delegationen då fastighetsköp eller 
försäljningar kan behöva ske skyndsamt. Därför föreslås att delegationen för-
längs till och med den 31 december 2016.   
 
 
 
 
Jonas Sverkén   
kanslichef   
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