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  2016-06-13 Dnr:      
   
   
 Kommunstyrelsen 

  TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 
 

Godkännande av hyresavtal – Munkedalsskolan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till hyresavtal för 
barack vid Munkedalsskolan. 
 

Sammanfattning 
Verksamheten på Munkedalsskolan har vuxit så kraftigt att verksamheten är 
trångbodd. De senaste veckorna har fler nyanlända barn kommit till kommunen. 
Bruksskolan kan inte ta emot fler barn utan vi behöver styra om till 
Munkedalsskolan. Eleverna skrivs efter kartläggning in i klass direkt men det behövs 
grupprum där undervisning i svenska som andraspråk kan bedrivas. 
Munkedalsskolan saknar grupprum. För att förbättra situationen hyrs en barack in 
från höstterminen 2016. Detta hyresavtal är på 12 månader och hyran är 8.000 tkr 
per månad. Etableringskostnader tillkommer med ca 150.000 tkr.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommunal kostnad för externa lokaler. Hyran finansieras av Barn och 
utbildningssektorn via centralt stadsbidrag till kommunen för nyanlända. 

Miljö 
Utbildningsmiljön för eleverna förbättras avsevärt. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Har genomförts av BoU 

 
 
    
     

 

 
 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-06-13 Dnr: KS 2016-22 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Förvärv av Dingle 2:56 samt försäljning av mark. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende förvärv av Dingle 2:56 från 
Västra Götalandsregionen för 28 mnkr 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende skiftena 12 och 13, del av 
Dingle 4:1, skogsmark ca 73 ha, till Göteborgs stift för 5,25 mnkr 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende lotterna 6,8 och 10, del av 
Dingle 2:56 till Göteborgs stift för 7,82 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka fastställd låneram för nyupplåning för 
investeringar för år 2016 med 28 mnkr. Totalt låneutrymme uppgår i budget 2016 
med 45,3 mnkr. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08 att återremittera rubricerat ärende för 
kompletterande utredningar. 

1. Analys och konsekvensbeskrivning om kommunen inte förvärvar 
fastigheten: 

Flera av kommunens verksamheter är trångbodda och har svårigheter att 
bedriva en kvalitativt bra verksamhet i befintliga lokaler. Det gäller tex 
KomVux-verksamheten, HVB-verksamheten för ensamkommande barn och 
ungdomar, IFO mfl. Om Dingleskolan inte förvärvas finns ingen kortsiktigt bra 
lösning för dessa verksamheter. Det finns inte tomma lediga externa lokaler i 
tillräcklig omfattning. Nybyggnation tar uppskattningsvis minst två år att 
genomföra och att fortsätta verksamheterna på nuvarande kommer att leda 
till anmärkning eller föreläggande från tex Arbetsmiljöverket. 
 
Ekebacken tomställs inte förrän tidigast 2020 (då äldreboendet färdigställts) 
och då krävs ombyggnad för att ge plats för kommunal verksamhet. 
 

Flytt av Komvux från Kunskapens Hus öppnar för att lösa lokalproblem för    
andra verksamheter: 
- Rehab, som nu finns i Allegården, kan flytta till Kunskapens Hus så att det 

blir möjligt att bygga 6-7 nya vårdplatser enligt äldreomsorgsplanens 
förslag. 

- Kontor för IFO-medarbetare kan ordnas. Ombyggnader i kommunhuset 
och nya externa lokaler undviks. 

- Verksamheterna i Lilla Foss Herrgård är trångbodda och kan få nya 
lokaler. 

- Lilla Foss Herrgård kan användas som förskola eftersom det finns behov 
av ytterligare en avdelning. 

 
2. En redovisning av renoveringsbehovet och dess kostnader: 
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Byggnaderna inom Naturbruksgymnasiet är i varierande skick. Byggnaderna 
är värderade i det skick de befinner sig i. Västfastigheter har en 
underhållsplan där huvudinriktningen är (precis som för kommunen) att 
skalskyddet fungerar. Inre underhåll är inte prioriterat. I förslaget till 
driftsbudget har underhållet satts till 85 kr/m2. 
 
Det kommer att finnas olika upplägg i hyresavtal med externa hyresgäster på 
Dingleskolan. I vissa kommer ansvaret för underhåll och åtgärder att skrivas 
över på hyresgästen. 

 
3. Redovisa alternativa lösningar på kommunens lokalbehov: 
Se punkt 1. Om förvärvet inte genomförs kommer lösningar med provisoriska 
baracker att behöva genomföras för exempelvis KomVux, HVB m fl 
verksamheter. Om Kunskapens Hus inte tomställs försvåras genomförandet 
av beslutet om äldreomsorgsplanen samt möjligheten att lämna externt 
förhyrda lokaler. 
 
4. Se över möjligheten att en annan aktör köper Dingle där 

kommunen blir hyresgäster 
Regionen har beslutat att sälja till kommunen. Regionens företrädare har 
också angett att om kommunen inte köper kommer fastigheten att säljas på 
öppna marknaden, vilket öppnar för ett brett spektra av intressenter med 
förmodade olika inriktningar för skolan. 
 
Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen diskuterat att ha verksamheter i 
egna alternativt inhyrda lokaler. Generellt gäller att korta externa kontrakt 
ger flexibilitet men dyrare lokaler medan långa kontrakt ofta krävs i samband 
med ombyggnader mm. Fullmäktige har valt modellen med egna lokaler och 
även poängterat vikten av att gå ur externa lokaler.  
 
5. Redovisa en finansiell långsiktig plan för Munkedals kommun  
Arbetet med planen pågår och redovisas i september 2016. 

 
Förvärv av inventarier har diskuterats med Regionen. Generellt har förvaltningen 
anmält intresse av inventarier för boende (sängar, bord, bokhylla), för kök och 
matsal samt för undervisning. Regionen anger att det som behövs på andra 
anläggningar kommer att flyttas dit men övrigt material är möjligt att ta över. En 
genomgång kommer att göras i samband med en ev. tillträdesdag. Kommunen har 
angett intresse för motsvarande ca 2,4 milj kr. Den slutgiltiga summan blir 
förmodligen lägre. Övertagandet finansieras med hjälp av statsbidrag. 
 
Om försäljningen genomförs kommer ytterligare mark och byggnader föreslås 
försäljas och arbetet med uthyrning att intensifieras med avsikt att sänka 
nettokostnaderna. 
 
I bilaga redovisas ”Vision och möjligheter med fastigheten Dingle 2:56 för Munkedals 
kommun”  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Har redovisats i tidigare skrivelser. 
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Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-06-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 37 Dnr KS 2016-22 

Förvärv av Dingle 2:56 samt försäljning av mark. 

Västra Götalandsregionen har beslutat att upphöra med naturbruksutbildningen i 
Dingle.  
Samtidigt togs beslut att avyttra de anläggningar som inte behövs för den 
fortsatta verksamheten. Munkedals kommun har meddelat intresse att förvärva 
fastigheten, Dingle 2:56, inklusive visst lösöre. 

Fastigheten Dingle 2:56 omfattar totalt 283 ha mark varav 101 ha produktiv 
skogsmark, 104 ha jordbruksmark, 28 ha skogsimpediment samt 50 ha vatten, 
gatumark, tomtmark mm. Fastigheten har värderats av LRF Konsult till 28 mnkr. 
Det finns ett 35-tal byggnader på totalt ca 25000 m². 

Kommunen har anmält intresse att överta lösöre, främst utrustning i 
utbildningssalar, elevrum, kök, matsal, kontor och viss annan utrustning för ca 3 
mnkr.

Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-05-25 § 77 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11. 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-01. 
Förslag till fastighetsregleringsavtal mellan Västra Götalandsregionen och 
Munkedals kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende förvärv av Dingle 
2:56 från Västra Götalandsregionen för 28 mnkr 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende skiftena 12 och 13, 
del av Dingle 4:1, skogsmark ca 73 ha, till Göteborgs stift för 5,25 mnkr 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende lotterna 6,8 och 
10, del av Dingle 2:56 till Göteborgs stift för 7,82 mnkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka fastställd låneram för nyupplåning för 
investeringar för år 2016 med 28 mnkr. Totalt låneutrymme uppgår i budget 
2016 med 45,3 mnkr. 

Yrkande 

Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

SD-gruppen, M-gruppen, Karin Blomstrand (L), KD-gruppen och Ove Göransson 
(V): Återremiss med motiveringen: 

- En analys och konsekvensbeskrivning av vad som är alternativet om 
kommunen inte förvärvar fastigheten ska göras. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-06-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

- En beskrivning av vad effekterna för kommunen som helhet över tid, 
d.v.s. en finansiell långsiktig plan där konsekvenserna för kommunens 
verksamheter beskrivs ska göras. 

- Se över möjligheten att en annan aktör köper fastigheten där kommunen 
kan hyra lokaler efter behov. 

- Se över alternativa lösningar på kommunens lokalbehov. 
- Ta fram en redovisning av renoveringsbehovet och kostnader för 

renoveringen på fastigheten. 

Ajournering begärs. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 

Omröstning begärs och fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst: för att ärendet ska avgöras idag 
Nej-röst: för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 

Ja-röster: 18 
Nej-röster: 15 

Omröstningslista bifogas paragrafen. 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen: 
- En analys och konsekvensbeskrivning av vad som är alternativet om 

kommunen inte förvärvar fastigheten ska göras. 
- En beskrivning av vad effekterna för kommunen som helhet över tid, 

d.v.s. en finansiell långsiktig plan där konsekvenserna för kommunens 
verksamheter beskrivs ska göras. 

- Se över möjligheten att en annan aktör köper fastigheten där kommunen 
kan hyra lokaler efter behov. 

- Se över alternativa lösningar på kommunens lokalbehov. 
- Ta fram en redovisning av renoveringsbehovet och kostnader för 

renoveringen på fastigheten. 

Expedieras till 
Västra Götalandsregionen  
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomienheten
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Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-08 § 37 

Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S)  X
Rolf Berg (S) Håkan Bergqvist (S) X   
Maria Sundell (S)  X
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S)  X
Anna Norrgran (S) X   
Jenny Jansson (S) X
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X
Leif Högberg (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) X
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X
Ann-Sofie Alm (M)  X  
Malin Östman (M) X
Jan Hognert (M)  X  
Bo Ericsson (M) X
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M)  X  
Camilla Espenkrona (M) X
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Matheus Enholm (SD) X
Per Nilsen (SD)  X  
Tony Hansson (SD) X
    
Christoffer Wallin (SD) X
Tiina Hemberg (V)    
Ove Göransson (V) X
Nina Andersson (KD)  X  
Clarence Holgersson (KD) Olle Olsson (KD) X
Karin Blomstrand (FP)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X

Summa 18 15 
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VISION  
OCH MÖJLIGHETER MED FASTIGHETEN DINGLE 2:56 

        

         MUNKEDALS UTBILDNINGS‐ OCH UTVECKLINGSCENTRUM I DINGLE 

 

 

         UTBILDNINGAR 

HVB 

DAGLIG VERKSAMHET 

LSS‐AME 

KOMMUNALA KOR 

KOMMUNALA GRÖNSAKER 

FORSKNING 

KONFERENSCENTER 

KONTORSHOTELL 

SALUHALL 

VETERINÄRSTATION 

HUNDDAGIS 
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UTBILDNINGAR 

Pågående utbildningar inom gymnasiet 

‐ IM‐programmen.  
I och med den nya skollagen har Individuella programmet (IV) ersatts med fem 
introduktionsprogram (IM). Introduktionsprogrammen är bara till för elever som inte är 
behöriga till något nationellt program eller som behöver skaffa sig behörighet till ett visst 
nationellt program. Språkintroduktion (IMSPR) ska ge ungdomar som nyligen anlänt till 
Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket som gör det möjligt att gå vidare 
i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Preparandutbildning (IMPRE) ska ge elever 
behörighet till ett visst nationellt program inom ett år. Programinriktat individuellt val 
(IMPRO) ska ge eleven en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och så 
snart som möjligt ge dem plats på det programmet. Yrkesintroduktion (IMYRK) ska ge eleven 
en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden 
eller leder till studier på yrkesprogram. Individuellt alternativ (IMIND) ska ge eleven 
möjlighet att gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller 
arbetsmarknaden. 

‐ Processtekniska utbildningen i samverkan med ARTIC PAPER 
 

Komvux i kommunens regi som är pågående och/eller ska starta upp i hösten‐16 
Fordonsutbildning, Omvårdnadsutbildning, Omvårdnad inkl. SFI, Språkstödjare, Svetsutbildning, 
Fastighetsskötarutbildning, sedvanlig Komvux – SFI, gemensamma ämnen mm, 
olika uppdragsutbildningar 
Komvux i regionens regi – Naturbruksförvaltningen önskar hyra delar av fastigheten för att kunna 
bedriva vuxenutbildningar inom fr.a. trädgårdssektorn. 
Kommande satsningar inom gymnasiet och vuxenutbildning 
Naturbruksprogrammet i samverkan med Dingle gymnasium AB  
Förskole‐lärarutbildning i samverkan med universitetet. 
Vision 
Skapa ett bredare gymnasieutbud inom: 
Naturbruksprogrammet (Dingle Gymnasium AB) alt. lärling 
Bygg och anläggning tillsammans med ME (Maskinentreprenörerna) 
Naturvetenskapliga programmet – bra koppling till Naturbruksprogrammet 
Livsmedelsprogrammet 
Omvårdnadsprogrammet 
Barn och fritidsprogrammet  
Vi behåller IKE inom kommunen. Anläggningen utgör en utmärkt utbildningsmiljö för dessa 
utbildningar. Gäller både gymnasiet och vuxenutbildning. Vi behöver få upp en elevvolym för 
gemensamma ämnen. Bra läge för upptagning från Sotenäs och Tanum. 
Bygg och anläggning kan renovera, bygga, anlägga m.m. ME kan tillhandahålla maskiner och lärare  
( liknande upplägg som Processtekniska)  
Livsmedelsprogrammet kan ha praktikplatser i köken, koppling till egen produktion av kött, mjölk och 
grönsaker 
Barn och fritid – praktikplatser i våra förskolor  
Omvårdnad – praktikplatser inom kommunen 
Att samla alla utbildningar inom samma område skapar större förutsättningar att lösa t.ex. 
lärarresurs för gemensamma ämnen. Förutsättningarna för yrkesprogrammen är optimala på en 
anläggning som har naturliga utbildningsmiljöer. Hela anläggningen kommer att utgöra ett 
campusområde där många aktörer kan verka i symbios. 
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HVB – hem (Hem för vård och boende)  
Redan planerad verksamhet med 30 platser för våra ensamkommande barn.  
 
DAGLIG VERKSAHET 
Förutom ”Nött och Nytt” kan verksamheten delta i odling av grönsaker i växthus och på friland till de 
kommunala köken. Kan även hjälpa till med skötsel av det unika växtsortimentet och grönytor. 
Detta är viktigt för att kunna behålla hyresgäster som kan nyttja dessa ytor och odlingar i 
utbildningssyfte som t.ex. Dingle gymnasium AB, vår egen fastighetsskötarutbildning, Komvux 
Naturbruksförvaltningen. 
 
LSS‐AME (Arbetsmarknadsenheten)  
Finns lokaler inom fastigheten som är mycket lämpliga för verksamheten utan större korrigeringar. 
 
KOMMUNALA KOR 
Det är fullt möjligt att använda ladugård och marker för att producera ekologisk mjölk och kött till 
kommunens samtliga kök. Vi skulle kunna bli självförsörjande upp till 90%. 
Produktionen sker i samverkan med arrendator som sköter produktionen. En förutsättning är 
samverkan med kommunens och friskolans utbildningar. 
Rättvik som är en kommun i storleksordningen som Munkedal har genomfört detta med god 
ekonomi. Effekter man har konstaterat är bl.a. ökad inflyttning till kommunen, full kontroll på 
råvaran till köken, bidrag till ökad folkbildning inom matproduktion från jord till bord, ökad 
arbetsglädje, status och kunnande i de kommunala köken. Ett roligt exempel är att inom 
äldreomsorgen kan oxfilé serveras varje nyårsafton, barnen får helstekt entrecote på skolavslutning, 
hemmagjorda köttbullar, hamburgare och tacos. Viktig del av kommunens marknadsföring. 
Kommunen visar tydligt på alla nivåer att här främjas närproduktion och kunnande inom lantbruk 
och livsmedelsindustri.  
I en förlängning kan även produktion inom svin och får bli aktuellt. Förutsättningarna finns även för 
detta inom fastigheten. 
Med en ladugård fylld med djur kommer det att finns goda utbildningsmiljöer för eleverna inom 
Naturbruksprogrammet som går på Dingle gymnasium AB. 
 
KOMMUNALA GRÖNSAKER 
Se daglig verksamhet. Kommunen kan på sikt servera närproducerade grönsaker i våra kommunala 
verksamheter. 
 
FORSKNING 
Anläggningens mångsidighet utgör stora möjligheter för olika forskningsprojekt. 
Hushållningssällskapet försöksverksamhet inom växtodling kan återupptas.  
Statens provningsanstalt (SP) är intresserade av anläggningar mer förutsättningar att bedriva 
forskning av alg‐produktion. Utveckling av fossilfri uppvärmning, drivmedel m.m. Möjligheter finns på 
fastigheten Dingle 2:56 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) – t.ex. odla grödor för laxodling, eller andra forskningsprojekt 
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Framtida möjligheter som kan drivas av externa aktörer 
 
KONFERENSCENTER 
Kommunens egna konferenser  
Möjligheter för externa aktörer att förlägga sina konferenser och möten. 
Möjligheter till förtäring och övernattning. 
Aktiviteter och studiebesök i ett levande campus. 
Vandrarhem sommartid 
 
KONTORSHOTELL 
Möjligheter för externa företagare att hyra kontor. Det finns redan aktörer på plats. 
I och med att det finns möjligheter till konferenser kan anläggningen utgöra en plantskola för 
nystartade företag men också en plattform och mötesplats för de redan etablerade. 
 
SALUHALL 
Gemensam saluhall för lokalproducerade produkter. Överskott från egna odlingar. Nött och Nytts 
produkter.  Möjlighet för nystartade producenter att saluföra sina varor.  
Mötesplats för kommuninvånarna. Lunchservering och café i anslutning! 
 
VETERINÄRSTATION 
Finns redan förfrågan att förvärva hästanläggningen. 
 
HUNDDAGIS 
Finns redan en etablerad verksamhet. Efterfrågan på detta finns i kommunen. Bra service till 
hundägare. 
 

 

MED INNOVATIV, KREATIV KRAFT OCH VILJA KOMMER ETT 

FÖRVÄRV AV DINGLE 2:56 INNEBÄRA OANADE MÖJLIGHETER FÖR 

MUNKEDALS KOMMUN! 
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 2016-05-17 Dnr: KS 2016-22
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Förvärv av Dingle 2:56 samt försäljning av mark. 
Beskrivning 
Västra Götalandsregionen har beslutat att upphöra med utbildningsverksamheten 
vid bland annat Dingleskolan. Samtidigt togs beslut att avyttra de anläggningar 
som inte behövs för den fortsatta verksamheten. Munkedals kommun har meddelat 
intresse att förvärva fastigheten, Dingle 2:56, inklusive visst lösöre. 
 
Fastigheten Dingle 2:56 omfattar totalt 283 ha mark varav 101 ha produktiv 
skogsmark, 104 ha jordbruksmark, 28 ha skogsimpediment samt 50 ha vatten, 
gatumark, tomtmark mm. Fastigheten har värderats av LRF Konsult till 28 mnkr. 
Det finns ett 35-tal byggnader på totalt ca 25000 m2. 
 
Lösöre, främst utrustning i utbildningssalar, elevrum, kök, matsal, kontor och viss 
annan utrustning för ca 3 mnkr har kommunen anmält intresse att överta. 
 
Skolan och lokaler 
Kommunen är redan hyresgäst på Dingleskolan för Komvuxverksamhet och har 
påbörjat ombyggnad för HVB-boende i två byggnader (inflyttning i juni). I augusti-
september 2016 flyttar resterande komvuxverksamhet från Kunskapens Hus till 
Dingleskolan. Den nya lokaliseringen ger goda förutsättningar för ett breddat utbud 
av riktade utbildningar mm. 
 
Gymnasiefriskolan har för avsikt att från och med höstterminen 2017 bedriva 
naturbruksutbildning på Dingleskolan. En ansökan om detta har lämnats till 
Skolinspektionen och beslut förväntas i september 2016. Kommunen har ställt sig 
positiv till ett samarbete med friskolan. 
 
Regionens Komvux-ansvariga har uttryckt intresse att även fortsättningsvis bedriva 
verksamhet på Dingleskolan i nära samarbete med kommunens 
komvuxorganisation. Detta är positivt för kommunens verksamhet. 
 
Flera organisationer som har hyrt in sig i lokaler på Dingleskolan har blivit 
uppsagda av Regionen. Dessa organisationer har uttryckt intresse att vara kvar på 
Dingleskolan. Förvaltningen har meddelat att det finns ett positivt intresse för detta 
från kommunens sida men att fortsatta diskussioner förutsätter att kommunen blir 
ägare till anläggningen. 
 
Kommunen hyr externa lokaler för ca 7 mnkr per år. Det är en tydlig målsättning 
att denna kostnad ska sänkas och att dessa verksamheter ska flytta till kommunalt 
ägda lokaler. Där blir Dingleskolan och i framtiden fd äldreomsorgsbyggnader bra 
möjligheter att genomföra detta. 
 
Försäljning 
Möjligheten finns att avyttra delar av Dingle 2:56. Diskussioner har förts med 
Göteborgs stift om att försälja ca 70 ha skogsmark samt ytterligare ca 73 ha 
skogsmark som kommunen redan äger för totalt drygt 13 mnkr, som en del i 
finansieringen av förvärvet. Avtal om detta har upprättats. Det finns möjlighet att 
försälja ytterligare delar av fastigheten.  
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Förvaltningen har även begärt uppdrag för att sälja bl a Suttene som ett sätt att 
finansiera förvärvet och minska kommunens lånebelastning.  
 
Ekonomi-kostnader 
Dingle 2:56 är värderad till 28 mnkr. Om försäljningen av skogsmark genomförs är 
det 15 mnkr som ska finansieras. Kapitaltjänstkostnaderna för detta uppgår till 930 
tkr per år. Kostnaderna för drift och underhåll av fastigheten är 7400 tkr. 
Kostnaderna uppgår alltså till 8330 tkr per år. 
 
Till detta kommer kostnader för städverksamhet som bedöms uppgå till 850 tkr per 
år och kökets nettokostnader på ca 500 tkr. 
 
Totala kostnaden för driften av Dingleskolan uppgår till 9680 tkr. 
 
Övertagande av lösöre för ca 3000 tkr diskuteras. Lösöret består av möblemang 
och inredning i lärosalar, elevrum, kök och matsal, uppehållsrum samt maskiner etc 
för undervisning och skolans drift. Detta blir en fråga för kommunen vid ett senare 
tillfälle 
 
Ekonomi-intäkter 
Verksamheten för ensamkommande, PUT, kommer att debiteras en hyreskostnad 
på 1040 tkr per år motsvarande 96 kr per ungdom och dag. 
 
Kommunens komvuxverksamhet debiteras med nuvarande omfattning ca 1000 tkr. 
Till detta kommer att delar i statsbidrag, interkommunal ersättning etc som avser 
lokalkostnader bör tillföras finansieringen av fastigheten. 
 
Extern verksamhet så som intresset bedöms för närvarande kommer att erlägga 
hyra på ca 1700 tkr.  
 
Totala hyresintäkter uppgår till 3740 tkr. Detta innebär att kommunen för 
närvarande ska finansiera 5940 tkr per år. Hyresintäkterna går sannolikt att öka. 
 
Uteblivna kostnader 
Flera alternativ för att komma till rätta med trångboddheten för 
komvuxverksamheten har undersökts. Ett alternativ, som dock inte innebär någon 
komplett lösning, är uppförandet av nya undervisningslokaler i anslutning gamla 
kommunförrådet. Även ett nytt ”Kunskapens Hus” på ca 1600 m2 vid 
Kungsmarksskolan har studerats. 
 
För PUT-verksamheten finns för närvarande inga alternativa lösningar. De 
”hemmaplanslösningar” som Dingle innebär är väsentligt mindre kostsamma än att 
köpa platser av externa aktörer. Det innebär också att några av de ungdomar som 
är placerade externt kan tas ”hem”. Att hyra baracker för 30 barn och ungdomar 
medför årliga hyreskostnader på uppskattningsvis 8-10 mnkr. Det innebär att det 
statliga bidraget inte finansierar verksamhetens kostnader.  
 
Kommunens kostnader för verksamheter i externt förhyrda lokaler bedöms kunna 
minska när vissa verksamheter flyttar till Dingle. Förvaltningens ambition är att 
kommunen inom 5-6 år ska kunna lämna alla externt förhyrda lokaler. Total hyra 
för dessa är ca 7 mnkr. Verksamheten lämnar dessa lokaler i samband med att 
hyreskontrakt löper ut. 
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Kunskapens Hus 
Flytt av Komvux från Kunskapens Hus öppnar för att lösa lokalproblem för andra 
verksamheter: 

- Rehab, som nu finns i Allegården, kan flytta till Kunskapens Hus så att det blir 
möjligt att bygga 6-7 nya vårdplatser enligt äldreomsorgsplanens förslag. 

- Kontor för IFO-medarbetare kan ordnas. Ombyggnader i kommunhuset och 
nya externa lokaler undviks. 

- Verksamheterna i Lilla Foss Herrgård är trångbodda och kan få nya lokaler. 
- Lilla Foss Herrgård kan användas som förskola eftersom det finns behov av 

ytterligare en avdelning. 
  

Om förvärvet inte genomförs behövs nya lokaler för Komvux i anslutning till 
Kunskapens Hus. PUT boendet i Dingle med plats för ca 30 barn och ungdomar 
kommer kommunen att behöva skaffa nya lokaler till eftersom hyresavtalen 
kommer att sägas upp av Regionen. Möjligheten att flytta Rehab från Allegården för 
att skapa fler vårdplatser minskar. 
 
Effekterna av om kommunen inte förvärvar Dingleskolan och de konsekvenser detta 
får framgår av bilagorna 1-3. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ökade kostnader men också ökade möjligheter 
  

Facklig samverkan enligt FAS 
Kommer att bli aktuellt ur olika aspekter 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende förvärv av Dingle 2:56 
från Västra Götalandsregionen för 28 mnkr 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende skiftena 12 och 13, del av 
Dingle 4:1, skogsmark ca 73 ha, till Göteborgs stift för 5,25 mnkr 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende lotterna 6,8 och 10, del av 
Dingle 2:56 till Göteborgs stift för 7,82 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka fastställd låneram för nyupplåning för 
investeringar för år 2016 med 28 mnkr. Totalt låneutrymme uppgår i budget 2016 
med 45,3 mnkr. 
 
 
       
     

 

 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
  

30



Effekt av inköp av  Dingle naturbruksgymnasium

1 Kunskapens Hus Extremt trångbodda idag. Ca 350 antal elever 

Rehab Möjliggör att enheten kan flytta från Allégården Möjliggör att påbörja omstuktureringen av vård- och 
omsorgsboendena

Familjecentralen Trångbodda idag. Frigör lokaler till två nya förskoleavdelningar

IFO Övertagande av Tanumsteam samt nyrekr. Möjliggör för att undvika ny extern inhyrning av lokaler samt 
ytterligare splitring av IFOs funtioner

2 PUT Behov av 30 platser för ensamkommande Överbeläggning undvids och därmed avvärjer eventuella 
arbetsmiljöbrister och eventuella viten.
Möjliggör för att undvika ny extern inhyrning av lokaler
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Effekt av att inte köpa Dingle
(mnkr) (mnkr)

Kunskapens Hus Nybyggnation av lokaler till Kunskapens Hus - 1600 m2 Investering 45 Årlig kostnad

Någon alternativ lösning finns inte i nutid. Kan komma vid ev nedläggning av Kapitalkostnad 3,2
Ekebacken. Drift 1,0

Bruttokostnad 4,1

Hyresintäkter
Komvux 1,0
Nettointäkter 1,0

Nettokostnad 3,1

Rehab flyttar inte Innebär att det inte är möjligt att påbörja omsturuktureringen av vård - och 
omsorgboendena Investering -6 Årlig kostnad
Investering för att utöka antalet platser på Allégården inte nödvändigt Kapitalkostnad -0,4
Innebär fortsatt höga driftkostnader för verksamhet Säbo Driftkostnader 1,2

Investering Vässjegården - akut karaktär för åtgärder framförallt i handikapp toalett Investering 0,5 Årlig kostnad
(ligger redan i investeringsbudgeten). Utöver detta ligger ett stort investeringsbehov 
framöver.

Kapitalkostnad 0,1

Nettokostnad 0,8

Familjecentralen Verksamheten för familjecentralen fortsatt trångbodda. Det innebär också att lokaler inte 
frigörs för två förskoleavdelningar. Årlig kostnad
Hyrestid 3 år Hyra två moduler 0,5
Alternativ lösning finns inte i dagsläget. Etableringskostn ÅR 1 0,2

Nettokostnad 0,7

IFO Övertagande av "Tanumsteamet" samt utökning av personal leder till ökad extern hyra i 
annan regi. Årlig kostnad

Extern hyra 0,3
Hyrestid minst 4-5 år. Kan bli aktuellt med placering i Ekebacken framöver.

Nettokostnad 0,3

PUT/ASYL Innebär ökade externa hyreskontrakt Årlig kostnad
Moduler år 1 10
Moduler år 2 9

Extern finansiering. Extern finansiering 5,8
Nettokostnad 4,2

Kommunens 
låneskuld kontroll 9,2

Ingående värde 217
nyupplåning kunskapens hus 45
avgår Allégården -6
årets investeringar 17,3
Utgående värde 273,3
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Kostnad för inköp av Dingle naturbruksgymnasium Kostnad för att inte köpa Dingle 
 

Investering (mnkr)                  28,0                                                  Investering                                            45 
avgår                                                                                               avgår                                                     -6 
försäljning av skogsmark          13,0 
nettoinvestering                   15,0                                                   Nettoinvestering                                     39 

 

 
Årliga driftskostnader (mnkr) Årliga driftskostnader 

Kap.kostn                                  0,9                                                  Kap.kostnad                                         2,8 
Drift/underhåll                           7,4                                                  Drift/underhåll                                      1,0 
Städ                                         0,9                                                  Ny extern hyra                                    10,8 
Kost                                          0,5                                                  Städ                                                     0,5 

Kost  0,1 
Bruttokostnad                         9,7                                                   Bruttokostnad                                   15,2 

 
Hyresintäkter Komvux 1,0 Komvux 1 

PUT                                          1,0                                                  PUT                                                      5,8 
Externa intäkter (VGR mm)         1,7                                                  IFO                                                         0 
Bruttointäkter                         3,7                                                   Bruttointäkter                                     6,8 

 
Nettokostnad/år                     5,9                                                   Nettokostnad/år                                 8,4 

 

 
 
 
Kommunens låneskuld Kommunens låneskuld 
vid köp av Dingle Ing värde 217,0 ej köp av Dingle Ingående värde 217,0 

nyupplåning Dingle  13,0  nyupplåning kunskapens hus   45,0 
Årets investeringar                   17,3                                                  avgår Allégården                                  -6,0 
Utgående värde                   247,3                                                   årets investeringar                               17,3 

Utgående värde 273,3 
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 2016-05-01 Dnr: KS 2016-22
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Förvärv av Dingle 2:56 samt försäljning av mark. 
Beskrivning 
Västra Götalandsregionen har beslutat att upphöra med utbildningsverksamheten 
vid bland annat Dingleskolan. Samtidigt togs beslut att avyttra de anläggningar 
som inte behövs för den fortsatta verksamheten. Munkedals kommun har meddelat 
intresse att förvärva fastigheten, Dingle 2:56, inklusive visst lösöre. 
 
Fastigheten Dingle 2:56 omfattar totalt 283 ha mark varav 101 ha produktiv 
skogsmark, 104 ha jordbruksmark, 28 ha skogsimpediment samt 50 ha vatten, 
gatumark, tomtmark mm. Fastigheten har värderats av LRF Konsult till 28 mnkr. 
Det finns ett 35-tal byggnader på totalt ca 25000 m2. 
 
Lösöre, främst utrustning i utbildningssalar, elevrum, kök, matsal, kontor och viss 
annan utrustning för ca 3 mnkr har kommunen anmält intresse att överta. 
 
Skolan och lokaler 
Kommunen är redan hyresgäst på Dingleskolan för Komvuxverksamhet och har 
påbörjat ombyggnad för HVB-boende i två byggnader. I augusti-september 2016 
flyttar resterande komvuxverksamhet från Kunskapens Hus till Dingleskolan. Den 
nya lokaliseringen ger goda förutsättningar för ett breddat utbud av riktade 
utbildningar mm. 
 
Gymnasiefriskolan har för avsikt att från och med höstterminen 2017 bedriva 
naturbruksutbildning på Dingleskolan. En ansökan om detta har lämnats till 
Skolinspektionen och beslut förväntas i september 2016. Kommunen har ställt sig 
positiv till ett samarbete med friskolan. 
 
Regionens Komvux-ansvariga har uttryckt intresse att även fortsättningsvis bedriva 
verksamhet på Dingleskolan, då i nära samarbete med kommunens 
komvuxorganisation. Detta är positivt för kommunens verksamhet. 
 
Flera organisationer som har hyrt in sig i lokaler på Dingleskolan har blivit 
uppsagda av Regionen. Dessa organisationer har uttryckt intresse att vara kvar på 
Dingleskolan. Förvaltningen har meddelat att det finns ett positivt intresse för detta 
från kommunens sida men att fortsatta diskussioner förutsätter att kommunen blir 
ägare till anläggningen. 
 
Kommunen hyr externa lokaler för ca 7 mnkr per år. Det är en tydlig målsättning 
att denna kostnad ska sänkas och att dessa verksamheter ska flytta till kommunalt 
ägda lokaler. Där blir Dingleskolan och i framtiden fd äldreomsorgsbyggnader bra 
möjligheter att genomföra detta. 
 
Försäljning 
Möjligheten finns att avyttra delar av Dingle 2:56. Diskussioner har förts med 
Göteborgs stift om att försälja ca 70 ha skogsmark samt ytterligare ca 73 ha 
skogsmark som kommunen redan äger för totalt drygt 13 mnkr, som en del i 
finansieringen av förvärvet. Avtal om detta har upprättats. Det finns möjlighet att 
försälja ytterligare delar av fastigheten.  
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Förvaltningen har även begärt uppdrag för att sälja bl a Suttene som ett sätt att 
finansiera förvärvet och minska kommunens lånebelastning.  
 
Ekonomi-kostnader 
Dingle 2:56 är värderad till 28 mnkr. Om försäljningen av skogsmark genomförs är 
det 15 mnkr som ska finansieras. Kapitaltjänstkostnaderna för detta uppgår till 930 
tkr per år. Kostnaderna för drift och underhåll av fastigheten 7400 tkr. Kostnaderna 
uppgår alltså till 8330 tkr per år. 
 
Till detta kommer kostnader för städverksamhet som bedöms uppgå till 850 tkr per 
år och kökets nettokostnader på ca 500 tkr. 
 
Totala kostnaden för driften av Dingleskolan uppgår till 9680 tkr. 
 
Övertagande av lösöre för ca 3000 tkr diskuteras. Lösöret består av möblemang 
och inredning i lärosalar, elevrum, kök och matsal, uppehållsrum samt maskiner etc 
för undervisning och skolans drift. Detta blir en fråga för kommunen vid ett senare 
tillfälle 
 
Ekonomi-intäkter 
Verksamheten för ensamkommande, PUT, kommer att debiteras en hyreskostnad 
på 1040 tkr per år motsvarande 96 kr per ungdom och dag. 
 
Kommunens komvuxverksamhet debiteras med nuvarande omfattning ca 1000 tkr. 
Till detta kommer att delar i statsbidrag, interkommunal ersättning etc som avser 
lokalkostnader bör tillföras finansieringen av fastigheten. 
 
Extern verksamhet så som intresset bedöms för närvarande kommer att erlägga 
hyra på ca 1700 tkr.  
 
Totala hyresintäkter uppgår till 3740 tkr. Detta innebär att kommunen för 
närvarande ska finansiera 5940 tkr per år. Hyresintäkterna går sannolikt att öka. 
 
Uteblivna kostnader 
Flera alternativ för att komma till rätta med trångboddheten för 
komvuxverksamheten har undersökts. Ett alternativ, som dock inte innebär någon 
komplett lösning, är uppförandet av nya undervisningslokaler i anslutning gamla 
kommunförrådet. 
 
För PUT-verksamheten finns för närvarande inga alternativa lösningar. De 
”hemmaplanslösningar” som Dingle innebär är väsentligt mindre kostsamma än att 
köpa platser av externa aktörer. Det innebär också att några av de ungdomar som 
är placerade externt kan tas ”hem”.   
 
Kommunens kostnader för verksamheter i externt förhyrda lokaler bedöms kunna 
minska när vissa verksamheter flyttar till Dingle. Förvaltningens ambition är att 
kommunen inom 5-6 år ska kunna lämna alla externt förhyrda lokaler. Total hyra 
för dessa är ca 7 mnkr. Verksamheten lämnar dessa lokaler i samband med att 
hyreskontrakt löper ut. 
 
Kunskapens Hus 
Flytt av Komvux från Kunskapens Hus öppnar för att lösa lokalproblem för andra 
verksamheter: 

- Rehab, som nu finns i Allegården, kan flytta till Kunskapens Hus så att det blir 
möjligt att bygga 6-7 nya vårdplatser enligt äldreomsorgsplanens förslag. 
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- Kontor för IFO-medarbetare kan ordnas. Ombyggnader i kommunhuset 
undviks. 

- Verksamheterna i Lilla Foss Herrgård är trångbodda och kan få nya lokaler. 
- Lilla Foss Herrgård kan användas som förskola eftersom det finns behov av 

ytterligare en avdelning. 
  

Om förvärvet inte genomförs behövs nya lokaler för Komvux i anslutning till 
Kunskapens Hus. PUT boendet i Dingle med plats för ca 30 barn och ungdomar 
kommer kommunen att behöva skaffa nya lokaler till eftersom hyresavtalen 
kommer att sägas upp av Regionen. Möjligheten att flytta Rehab från Allegården för 
att skapa fler vårdplatser minskar. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ökade kostnader men också ökade möjligheter 
  

Facklig samverkan enligt FAS 
Kommer att bli aktuellt ur olika aspekter 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende förvärv av Dingle 2:56 
från Västra Götalandsregionen för 28 mnkr 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende skiftena 12 och 13, del av 
Dingle 4:1, skogsmark ca 73 ha, till Göteborgs stift för 5,25 mnkr 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende lotterna 6,8 och 10, del av 
Dingle 2:56 till Göteborgs stift för 7,82 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka fastställd låneram för nyupplåning för 
investeringar för år 2016 med 28 mnkr. Totalt låneutrymme uppgår i budget 2016 
med 45,3 mnkr. 
 
 
       
     

 

 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Fastighetsregleringsavtal 
 

mellan 
 

Västra Götalands läns landsting 
 

och 
 

Munkedals Kommun 
 
 

 
  

37



 
 

 
 
 

 

Innehåll 
1.	 Bakgrund ..........................................................................................................4	

2.	 Överlåtelse och fastighetsreglering ..................................................................4	

3.	 Tillträde ............................................................................................................4	

4.	 Köpeskilling och betalning ..............................................................................4	

5.	 Kostnader och intäkter .....................................................................................5	

6.	 Faran m.m. .......................................................................................................5	

7.	 [Ersättning samt jämkning avseende Moms ....................................................5	

8.	 Säljarens rättsliga dispositioner .......................................................................5	

9.	 Säljarens garantier ............................................................................................5	

10.	 Avvikelser från garantierna .............................................................................6	

11.	 Fastigheternas skick och friskrivning ..............................................................6	

12.	 Miljöansvar ......................................................................................................6	

13.	 Säljarens hävningsrätt ......................................................................................7	

14.	 Meddelanden ....................................................................................................7	

15.	 Ändringar .........................................................................................................7	

16.	 Fullständig reglering ........................................................................................7	

17.	 Tillstånd eller samtycke ...................................................................................7	

18.	 Tvist .................................................................................................................7	
 
 
 
  

38



 
 

 
 
 

 
 
Bilagor 

Bilaga 0 Belastningar 
Bilaga 0 Avtal avseende Fastigheterna 
Bilaga 0 Datarum 
Bilaga 0 Likvidavräkning 
  
  

 

 

  

39



 
 

 
 
 

Detta Köpekontrakt (”Avtal”) har denna dag ingåtts mellan: 

1) Västra Götalands läns landsting, 232100-0131, Regionens Hus 462 80 Vänersborg 
(”Säljaren”) och 

2) Munkedals Kommun, 212000-1330, 455 80 Munkeldal (”Köparen”) 

Säljaren och Köparen är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt ”Parterna”. 

1. Bakgrund 
1.1. Säljaren är lagfaren ägare av fastigheten Munkedal Dingle 2:56 (”Fastigheten”).  

1.2. Parterna har kommit överens om att Säljaren ska överlåta Fastigheten till Köparen på 
villkor enligt detta Avtal. Överlåtelsen skall ske genom att Fastigheten överförs genom 
fastighetsreglering till den av Köparen ägda fastigheten Munkedal Dingle 4:1 
(”Mottagande Fastigheten”). 

2. Överlåtelse och fastighetsreglering 
2.1. Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen Fastigheten och Parterna 

överenskommer härigenom att Fastigheten skall överföras till Mottagande Fastigheten 
genom fastighetsreglering. 

2.2. Parterna skall gemensamt ansöka om lantmäteriförrättning innebärandes att Fastigheten 
sammanläggs med Mottagande Fastighet. 

2.3. Skulle överlåtelsen av Fastigheterna genom fastighetsreglering enligt ovan inte ha 
genomförts genom lagakraftvunnen fastighetsreglering senast den två år efter 
Tillträdesdagen övergår detta Avtal till att bli ett sedvanligt fastighetsöverlåtelseavtal 
enligt 4 kap jordabalken på villkor enligt detta Avtal, varvid Vederlaget skall vara 
köpeskillingen, Säljaren skall utfärda köpebrev och Köparen betala samtliga 
lagfartskostnader och stämpelskatt. Detsamma skall gälla om båda Parterna skriftligen 
bekräftar att fastighetsreglering inte skall genomföras. 

2.4. Köparen skall stå för samtliga kostnader för lantmäteriförrättningen avseende 
fastighetsregleringen. 

3. Tillträde 
Fastigheterna ska tillträdas den 1 juli 2016, eller den senare dag som infaller 14 dagar efter 
att villkoret i § 17 är uppfyllt. (”Tillträdesdagen”). 

4. Köpeskilling och betalning 
4.1. Vederlaget för Fastigheterna uppgår till 28 000 000 kronor (”Köpeskillingen”).  

4.2. Vederlaget ska betalas på Tillträdesdagen genom att Köparen betalar Köpeskillingen 
kontant till Säljarens bankkonto i Swedbank med kontonummer 8105-9 934.809.635-6. 
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4.3. Om Köparen inte betalar i rätt tid och på rätt sätt enligt ovan har Säljaren rätt att häva 
köpet; Säljaren har – oavsett om han häver eller ej – rätt till skadestånd i anledning av 
utebliven eller försenad betalning av Köpeskillingen. 

5. Kostnader och intäkter 
5.1. Kostnader för och intäkter av Fastigheterna ska fördelas mellan Säljaren och Köparen med 

hänsyn till vad som belöper sig på tiden före respektive efter Tillträdesdagen, med de 
justeringar som framgår nedan. 

5.2. Parterna ska gemensamt per Tillträdesdagen läsa av Fastighetens mätare för förbrukning 
av el, vatten, värme och liknande.  

5.3. Fördelning av kostnader och intäkter regleras i särskild likvidavräkning på tillträdesdagen. 

6. Faran m.m. 
6.1. Säljaren står faran för att Fastigheterna skadas före Tillträdesdagen. Det åligger Säljaren 

att hålla Fastigheterna fullvärdeförsäkrad fram till och med Tillträdesdagen. 

6.2. Skulle Fastigheterna genom olyckshändelse skadas eller försämras före Tillträdesdagen, 
ska köparen ändå stå fast vid köpet. Ersättning som utgår på grund av försäkring (inklusive 
självriskbelopp) eller från någon som vållat skadan ska tillfalla Köparen. Köparen har 
härutöver inte rätt till ytterligare kompensation för skadan och Köparen får godta 
Fastigheterna i dess förändrade skick. 

6.3. Om Köparen vägrar att fullfölja köpet på grund av att Fastigheterna genom en 
olyckshändelse har skadats eller försämrats före Tillträdesdagen, har Säljaren rätt att häva 
köpet. Om Säljaren på denna grund häver köpet, har Säljaren också rätt till ersättning för 
skada. 

7. [Ersättning samt jämkning avseende Moms] 
7.1. [Köparen skall ersätta Säljaren för återbetalningsskyldighet för investeringsmoms med 

[0000] kronor, vilket skall betalas på Tillträdesdagen.] 

7.2. [Säljaren skall på Tillträdesdagen överlämna handlingar enligt mervärdesskattelagen 8a 
kap 15 – 17 §§ med information om gjorda investeringar på Fastigheten per 
Tillträdesdagen.] 

8. Säljarens rättsliga dispositioner 
8.1. Säljaren förbinder sig att inte ingå avtal med tredje man rörande Fastigheterna utan att 

först ha samrått med Köparen, såvida inte ett sådant avtal kan ses som ett normalt led i 
Säljarens eller dennes ombuds förvaltning av Fastigheterna och ingås på för marknaden 
normala villkor. 

9. Säljarens garantier 
9.1. Säljaren garanterar att: 
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i. Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheterna på Tillträdesdagen, 

ii. Fastigheterna inte belastas av några inteckningar eller pantsättningar. 

iii. Fastigheterna inte belastas av andra servitut och nyttjanderätter än vad som framgår 
av bilaga 8 iii. 

10. Avvikelser från garantierna 
10.1. Köparen har beretts tillfälle att genomföra undersökning av Fastigheterna. Köparen har 

inte rätt att göra gällande någon påföljd på grund av garantibrist om omständigheter som 
kravet grundas på antingen har upptäckts eller borde ha upptäckts av Köparen vid 
undersökningen eller i övrigt är kända för Köparen. Garantianspråk får inte framställas om 
det baserats på sådan information eller sådana omständigheter som Köparen på 
Tillträdesdagen känner till eller borde känna till. Garantierna som lämnats av Säljaren 
begränsar inte Köparens ansvar att undersöka Fastigheterna. 

10.2. Om Fastigheterna avviker från en i Avtalet lämnad garanti har Köparen rätt att som enda 
påföljd få avdrag på Köpeskillingen. Inga andra påföljder enligt jordabalken, köplagen 
eller annan lag, allmänna avtalsrättsliga principer eller i övrigt ska vara tillgängliga för 
Köparen. Inget garantiansvar ska uppkomma om och i den utsträckning som Säljaren, efter 
eget val, och utan kostnad eller väsentligt hinder för Köparen, avhjälper en garantibrist. 

10.3. Inget garantianspråk ska kunna framställas om inte skriftligt meddelande om sådant krav, 
har framställts till Säljaren utan dröjsmål. från den dagen Köparen upptäckte eller borde ha 
upptäckt grunden för kravet. Under alla omständigheter ska garantianspråk framställas 
senast tolv månader från Tillträdesdagen. 

11. Fastigheternas skick och friskrivning 
11.1. Fastigheterna med tillhörande byggnader och andra fastighetstillbehör har före köpet 

besiktigats av Köparen som har förvissat sig om deras skick samt är väl införstådd med 
vilken verksamhet som har bedrivits på fastigheten under lång tid. Köparen har beretts 
tillfälle att granska de handlingar avseende Fastigheterna som anges i bilaga 11.1. Köparen 
godtar Fastigheternas skick, användnings- och dispositionsmöjligheter sådana de är och får 
inte göra någon som helst påföljd gällande mot Säljaren på grund av faktiska fel, 
rådighetsfel, rättsliga fel eller andra fel och brister, inklusive så kallade dolda fel, av vad 
slag det var må rörande Fastigheterna, ävensom eventuellt ansvar enligt miljöbalken. 

11.2. Ovanstående friskrivningar inskränker inte de garantier som lämnats i detta Avtal. 

12. Miljöansvar 
12.1. Fastigheterna med tillhörande byggnader och andra fastighetstillbehör har före köpet 

besiktigats av Köparen. Köparen får inte göra någon som helst påföljd gällande mot 
Säljaren på grund eventuellt ansvar enligt någon bestämmelse i miljöbalken eller annan 
bestämmelse rörande ansvar för miljö, hälsa eller liknande avseende Fastigheterna. 
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12.2. För det fall det efter Tillträdesdagen framkommer att fastigheten har en miljöskada som 
någon av parterna blir skyldig att avhjälpa, skall parternas ansvar för kostanden för detta 
fördelas enligt principerna i Miljöbalken 10 kap. 

13. Säljarens hävningsrätt 
Skulle Köparen inte fullfölja köpet på Tillträdesdagen eller erlägga hela Köpeskillingen 
äger Säljaren rätt att häva detta Avtal. Vid sådan hävning äger Säljaren rätt till full 
ersättning från Köparen för den skada som Säljaren därvid åsamkas. 

14. Meddelanden 
Meddelanden mellan Parterna ska lämnas genom rekommenderat brev till parts i ingressen 
angivna eller senare uppgivna adress. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren 
tillhanda 3 dagar efter det att brevet avlämnats till postbefordran. 

15. Ändringar 
Ändringar i och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande avtalas skriftligen och 
undertecknas av båda parter. 

16. Fullständig reglering 
Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av 
innehållet i detta avtal med bilagor. 

17. Tillstånd eller samtycke 
17.1. Detta avtal gäller endast sedan följande villkor är uppfyllda. 

i. Regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen godkänner försäljning av 
Fastigheten och gett Regionstyrelsen i uppdrag att genomföra försäljningen och 
beslutet vunnit laga kraft. 

ii. Kommunfullmäktige i Munkedals kommun godkänner avtalet och beslutet vunnit 
laga kraft. 

17.2. För det fall att villkoren ovan inte är uppfyllda den 1 juli 2016 skall tillträdet till 
Fastigheten skjutas upp enligt § 3 ovan. 

17.3. Sker inte sådant godkännande eller vinner beslutet inte laga kraft förfaller detta avtal och 
Parterna har ingen skyldighet att fullfölja köpet av Fastigheterna eller ersätta Part för 
eventuell skada 

18. Tvist  
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska slutligt avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 
Göteborgs tingsrätt skall vara första instans. 
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______________________________  

Detta Avtal har upprättats i två likalydande originalexemplar varav Parterna tagit var sitt. 

 

Vänersborg den [Datum]   Munkedal den [Datum] 

 

VÄSTRA GÖTALANDS   MUNKEDALS KOMMUN 
LÄNS LANDSTING    

 

______________________________ ___________________________ 
[NN]      Åsa Karlsson 

 

 

 

 

______________________________ ___________________________ 
[NN]      Håkan Sundberg 
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