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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 15 juni 2016, kl. 16.50 – 17.10 
 

Beslutande Åsa Karlsson (S) ordförande 
Maria Sundell (S) 
Karl-Anders Andersson (C)  

 Ann-Sofie Alm (M) 
 Matheus Enholm (SD) 
  
  
Utses att justera 
 

Matheus Enholm (SD) 

  
  
Justeringens 
plats och tid 

Kommunhuset Forum onsdagen den 15 juni kl. 17.15 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 120-121 
Linda Ökvist 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………… 
Åsa Karlsson (S) 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Matheus Enholm (SD) 

   
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-15 

Protokollet anslaget under 
tiden 

2016-06-16 - 2016-07-08 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

Underskrift 

……………………………………………………… 
Linda Ökvist 
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§ 120   Dnr KS 2016-238 
 
Godkännande av hyresavtal – Munkedalsskolan 
 
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.  
Hyran finansieras av sektor barn och utbildning via centralt stadsbidrag till 
kommunen för nyanlända. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-06-13. 
Förslag till hyresavtal. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till hyresavtal 

för barack vid Munkedalsskolan. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat 

förslag till hyresavtal för barack vid Munkedalsskolan. 
 

Beslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning, KS 2016-05-25 § 
83, punkt 4.2.1. 

 
 
Expedieras till 
Indus Sverige AB 
Fastighetschefen 
Ekonomienheten 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 121   Dnr KS 2016-22 
 
Förvärv av Dingle 2:56 samt försäljning av mark. 
 
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: 
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 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

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”  
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-06-13. 
Vision och möjligheter med fastigheten Dingle 2:56. 
Kommunfullmäktige 2016-06-08, § 37 
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. 
 
Förvaltningens 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. 
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Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag 
 
Ann-Sofie Alm (M): Avslag 
 
Matheus Enholm (SD): Avslag 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ann-Sofie Alms (M) 
m.fl avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Arbetsutskottets 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. 

 
Reservation 
 
Ann-Sofie Alm (M) 
 
Matheus Enholm (SD) 


