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§ 210 Dnr KS 2015/403 
 

 

Från kommunstyrelsen återremitterat ärende om anhållan från 
Fastighets AB Vänersborg om godkännande av förvärv av 
fastigheten Nunntorp 1:14 
 

 

Ärendebeskrivning  
 
Fastighets AB Vänersborgs (FABV) 556015-8726 styrelse har 2016-05-10 uttryckt 

önskemål om att förvärva Vänersborg Nunntorp 1:14. Utifrån styrelsens beslut har 

bolaget kommit in med anhållan om att Kommunfullmäktige ska godkänna förvärv av 

fastigheten Nunntorp 1:14. Säljare är Västra Götalandsregionen och köpesumman är satt 

till 38 Mkr, exklusive inventarier.  Noteras att till köpeskillingen om 38 Mkr tillkommer 

lagstadgade avgifter (som exempelvis stämpelskatt om 1,6 Mkr). Detta tillhör dock inte 

köpeskillingen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2016-10-19, § 189, att återremittera 

ärendet till Fastighets AB Vänersborg, i enlighet med yrkande i en till protokollet fogad 

bilaga. Av bilagan framgår att ärendet skulle kompletteras med  

- En beskrivning av projektet som minimum förklarar vad det strategiska syftet med 

förvärvet är 

- investeringskalkyl 

- finansieringsförslag med beskrivning av tänkta intäktsnivåer samt 

- Ett överenskommet avtalsförslag. 

 

VD för Fastighets AB Vänersborg, har upprättat skrivelse daterad 2016-11-14 som ett 

svar på Kommunstyrelsens återremiss. Skrivelsen kommer att redovisas för Fastighets 

AB Vänersborg vid styrelsemöte 2016-11-21.  

 

Efter kommunstyrelsens beslut om återremiss har ytterligare kontakter skett med 

företrädare för Västragötalandsregionen. Utifrån denna dialog konstateras att om 

Kommunfullmäktige i Vänersborg inte senast under december 2016 godkänner ett 

förvärv, så faller FABV:s möjlighet att förvärva fastigheten direkt från Västra 

Götalandsregionen. Västragötalandsregionen kommer då istället att påbörja en 

försäljning av fastigheten på den öppna marknaden. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2016-11-21, § 189 
 

Noteras att Gunnar Lidell (M) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller 

beslutet i detta ärende på grund av jäv.  

 

Ordföranden redovisade förslag till beslut. 
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Forts § 210 Dnr KS 2015/403 

 

 

Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade att Kommunfullmäktige inte skulle godkänna 

Fastighets AB Vänersborgs önskemål om att förvärva Vänersborg Nunntorp 1:14. I 

yrkandet instämde Peter Göthblad (L).     
 

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns två förslag, 

nämligen ordförandens förslag och Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande. Ordföranden 

redovisade att hon ämnade ställa dessa mot varandra vilket godkändes av arbetsut-

skottet.  

 

Ordföranden ställde därefter sitt eget förslag mot Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande 

och fann att arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandens förslag.  

 

Omröstning begärdes 

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Den som stödjer ordförandens förslag, röstar ja och 

den som stödjer Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande, röstar nej. 

 

Vid omröstningen röstade Lena Eckerbom Wendel (M) och Peter Göthblad (L) nej.  

Bo Carlsson (C) och Marie Dahlin (S) röstade ja. 

Med ordförandens utslagsröst, ja-röst, hade Kommunstyrelsens arbetsutskott därmed 

beslutat i enlighet med ordförandens förslag.  

Noteras att Marika Isetorp (MP) avstod från att rösta. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten 

Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 

38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med 

Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar. 

 

Noteras att Lena Eckerbom Wendel (M) och Peter Göthblad (L) reserverade sig mot 

beslutet i en till protokollet fogad bilaga. 

 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
 

Noteras att Gunnar Lidell (M) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller 

beslutet i detta ärende på grund av jäv.  

 

Kommundirektören Ove Thörnqvist informerade. Ekonomichefen Thomas Sannemalm 

och kommunjuristen Tünde Petersson fanns tillgängliga för att besvara frågor. 
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Forts § 210 Dnr KS 2015/403 

 

 

Ordföranden redovisade förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner att 

Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands  

läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg 

äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och 

teckna erforderliga överlåtelsehandlingar. 

 

Madelaine Karlsson (S) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunfull-

mäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 

från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Syftet 

med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för att bedriva 

utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna 

näringar. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalshandlingarna med Västra 

Götalands läns landsting och teckna erforderliga handlingar. 

 

I Madelaine Karlssons (S) yrkande instämde Anders Strand (SD) och Ola Wesley (SD).  

 

Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade, i likhet med yrkande i arbetsutskottet, att 

Kommunfullmäktige inte skulle godkänna Fastighets AB Vänersborgs önskemål om att 

förvärva Vänersborg Nunntorp 1:14. I yrkandet instämde Peter Göthblad (L) och Henrik 

Josten.  

 

Lutz Rininsland (V) yrkade avslag till Madelaine Karlssons (S) ovan angivna yrkande. 

 

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns följande 

yrkanden: arbetsutskottets förslag, Madelaine Karlssons (S) ovan angivna yrkande, 

Lena Eckerbom Wendels (M) ovan angivna yrkande samt Lutz Rininslands (V) 

avslagsyrkande till Madelaine Karlssons (S) yrkande. 

 

Ordföranden redovisade att hon ämnade ställa förslagen under proposition, vilket 

godkändes av Kommunstyrelsen. 

 

Ordföranden ställde därefter proposition på arbetsutskottets förslag, Madelaine 

Karlssons (S) yrkande, Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande samt Lutz Rininslands 

(V) avslagsyrkande. Ordföranden fann att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

Madelaine Karlssons (S) yrkande.  

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten 

Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst  
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Forts § 210 Dnr KS 2015/403 

 

 

38 Mkr. Syftet med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för 

att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt 

vuxenutbildning i gröna näringar. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra 

avtalshandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga 

handlingar. 

_________  

 

 

 
Jäv 

Noteras att Gunnar Lidell (M) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller 

beslutet i detta ärende på grund av jäv.  
 

 

 

 

Reservationer 

Lena Eckerbom Wendel (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna 

yrkandet. Peter Göthblad (L) och Henrik Josten (M) reserverade sig mot beslutet till 

förmån för Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande. 

 

Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Marianne Ramm (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för Lutz Rininslands (V) 

yrkande. 

 


