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§ 7 Dnr 2017-00349 

Försäljning Allhamra - ärende återremitterat från kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att sälja fastigheten 
Vargen 2, (Allhamra).  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tog den 14 augusti i år, § 176, beslut om att ge kommunchefen 
ett uppdrag att inleda förhandlingar i syfte att avyttra fastigheten Vargen 2 
(Allhamra) eftersom kommunen inte längre utnyttjar fastigheten för någon 
verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2017-12-18 att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Allhamra har tidigare använts av barn- och utbildningsförvaltningen där man drivit 
industritekniska utbildningar. Barn- och utbildningsnämnden tog i mars i år beslut 
om att lägga ner dessa utbildningar vid läsårets 2016/2017 slut. Därför behöver 
kommunen inte längre fastigheten för att bedriva någon kommunal verksamhet. 

Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att ge förvaltningen 
i uppdrag att sälja fastigheten Vargen 2.  

Beslutsunderlag 

KS § 258/2017 
KF § 154/2017 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-22 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning Vargen 2, Allhamra 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvaltningen får i 
uppdrag att sälja fastigheten Vargen 2, (Allhamra).   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tog den 14 augusti i år, § 176, beslut om att ge kommunchefen 
ett uppdrag att inleda förhandlingar i syfte att avyttra fastigheten Vargen 2 
(Allhamra) eftersom kommunen inte längre utnyttjar fastigheten för någon 
verksamhet.  

Allhamra har tidigare använts av barn- och utbildningsförvaltningen där man drivit 
industritekniska utbildningar. Barn- och utbildningsnämnden tog i mars i år beslut 
om att lägga ner dessa utbildningar vid läsårets 2016/2017 slut. Därför behöver 
kommunen inte längre fastigheten för att bedriva någon kommunal verksamhet.. 

Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att ge förvaltningen 
i uppdrag att sälja fastigheten Vargen 2.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-22  

Syfte 

Syftet är att sälja de fastigheter kommunen inte behöver för sin egen verksamhet, 
där Vargen 2 (Allhamra) är en sådan fastighet. 

Önskad effekt 

Sälja fastigheten Vargen 2 och på så sätt bli av med en fastighet som kommunen 
inte längre behöver.  

Berörda 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Samråd 

Ärendet har diskuterats i kommunens lokalgrupp där både representanter från 
utvecklingsavdelningen och barn- och utvecklingsförvaltningen deltar.  
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Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

En försäljning av fastigheten skulle dels innebära att kommunen får in pengar vid 
försäljningen men också att kommunen inte kommer ha några driftkostnader för 
fastigheten i framtiden.  

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för försäljningen av fastigheten. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

Kommunchefen återrapporterar till kommunstyrelsen efter avslutad försäljning. 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunchefen  
Akten  
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§ 154 Dnr 2017-00349  

Försäljning Allhamra  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet om försäljning av Allhamra 
med motiveringen att ärendet måste klarläggas mer innan beslut kan fattas i 
ärendet.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tog den 14 augusti i år, § 176, beslut om att ge kommunchefen 
ett uppdrag att inleda förhandlingar i syfte att avyttra fastigheten Vargen 2 
(Allhamra) eftersom kommunen inte längre utnyttjar fastigheten för någon 
verksamhet.  

Allhamra har tidigare använts av barn- och utbildningsförvaltningen där man drivit 
industritekniska utbildningar. Barn- och utbildningsnämnden tog i mars i år beslut 
om att lägga ner dessa utbildningar vid läsårets 2016/2017 slut. Därför behöver 
kommunen inte längre fastigheten för att bedriva någon kommunal verksamhet. 
De inventarier som använts vid utbildningen ska i första hand användas i 
kommunens verksamheter och i de fall de inte kan användas i kommunens 
verksamheter ska de säljas snarast och detta får barn- och 
utbildningsförvaltningen ansvara för. 

Allhamra köptes av kommunen i början av 1980-talet. Då fanns fyra pantbrev 
uttagna i fastigheten. Av dessa fyra har man nu bara kunnat finna tre stycken. 
Kommunen kommer att döda det sista pantbrevet men det kan ta lite tid. Därför 
föreslås att det vid försäljningen skrivs in ett förbehåll om att detta pantbrev 
kommer dödas av kommunen.  

Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att ge förvaltningen 
i uppdrag att sälja fastigheten Vargen 2 med tidigast tillträdesdag 1 februari 2018 
med inskrivet förbehåll om att ett pantbrev ska dödas.  

Beslutsunderlag 

KS § 258/2017-12-04 

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-21 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Björn Hoflund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Karlsson (L) yrkar 
på återremiss av ärendet då det finns oklarheter i ärendet som måste redas ut 
innan beslut kan fattas. Björn Hoflund (M) yrkar avslag på Lars Karlssons (L) 
återremissyrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag om att återremittera ärendet och 
därför börjar hon med att ställa frågan om ärendet ska avgöras på sittande 
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sammanträde eller om det ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska 
avgöras på sittande sammanträde.  

Votering begärs  

Kommunfullmäktige godkänner omröstningsordningen att de som röstar för att 
ärendet ska avgöras på sittande sammanträde röstar JA och att de som röstar på 
återremiss enligt Lars Karlssons (L) förslag röstar NEJ.  

Omröstningsresultat 

18 JA-röster 

14 NEJ-röster 

Med 18 JA-röster mot 14 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar att återremittera ärendet, enligt minoritetsåterremissregeln, med 
motiveringen att ärendet måste klarläggas mer innan beslut kan fattas.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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Omröstningar 

Närvaro § 154 § 

Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

S   Ing-Britt-Andersson X X 

C   Anders Ljung X X 

M   Björn Hoflund X X 

M   Malin Svensson X X 

M   Lars Wiström X X 

M   Gustav Svensson X X 

M   Siw Nordin X X 

M   Göran Lindgren X X 

S   Hans Måhagen X X 

S   Lottie Rudholm  Torbjörn Mellgren X X 

S   Roger Rydström X X 

S   Ulf Johansson X X 

S   Anna Eklund X X 

S   Conny Forsberg X X 

S   Else-Marie Frisk X X 

S   Maria Rydell X X 

S   Morgan Wass Magnus Lidén X X 

S   Göran Ulvan X X 

KD Kalle Sandell 

C   Rickard Lindh X X 

C   Ingegärd Brogren 

C   Wolldurf Skallbom X X 

C   Göran Olsson X X 

L   Lars Karlsson X X 

L   Nils-Gunnar Wenhov Mikael Österling X X 

MP Pontus Wessman X X 

MP Claes Brandén X X 

V   Björn Morell Anders Lind X X 

LPO Pierre Ländell X X 

SD Christian Nordin Olsson X X 

SD Christina Nilsson Marcus Edgar X X 

SD Mikael Lindell X X 

SD Peter Nilsson 

SD Annelie Striem X X 

KD Lena Käcker Johansson X X 
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