
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Datum och tid: Onsdag 11 september 2019 kl. 16:00
Plats:       Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda

Kommunstyrelsens sammanträde är vid detta tillfälle inte offentligt/öppet 
för allmänheten.
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Upprop
Val av justeringsman
Justering sker i samband med sammanträdets 
avslutning på Furåsen

Beslutsärende
Försäljning av Gatersbyn 1:120 
Ytterligare handlingar skickas senare

2019/39

Tobias Bernhardsson
Kommunstyrelsens ordförande

Barbro Isaksson
Sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-28

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 160 Dnr KS 2019/39
Försäljning av Gatersbyn 1:120

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som inriktning arbeta vidare med 
anbudsgivaren som inkommit med högsta budet och ge kommunchefen i 
uppdrag att arbeta fram nödvändiga underlag för kommunstyrelsens slutliga 
ställningstagande avseende försäljning av Gatersbyn 1:120.

Kommunstyrelsen beslutar att extra sammanträde genomförs 11 september 
2019 kl 16.00 för att behandla ärendet.

Reservationer

Ulla Börjesson (S), Magnus Fröberg (S) och Urban Henriksson (S) 
reserverar mot beslutet och antecknar följande till protokollet: 

”Socialdemokraterna  yrkar avslag på beslutet att som inriktning arbeta 
vidare med anbudsgivaren som inkommit med högsta budet och ge 
kommunchefen i uppdrag att arbeta fram nödvändiga underlag för 
kommunstyrelsens slutliga ställningstagande avseende försäljning av 
Gatersbyn 1:120.

Vi yrkade på att kommunen fortsatt skall äga fastigheten dock i bolagsform. 
Anledningen till detta är att vi tror att man tillsammans med nuvarande 
hyresgäster har en möjlighet att utveckla fastigheten i en för kommunens 
näringsliv positiv utveckling. Detta är inte möjligt om man säljer fastigheten 
då har man ingen påverkansmöjlighet. Finns också enligt oss allt för många 
frågetecken vid en eventuell försäljning i dags läget.”

Jörgen Andersson (SD) och Karl-Erik Segersax (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.

Yrkanden

Kenneth Carlsson (L), Bengt Melin (M) och Louise Blom (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att som inriktning arbeta vidare med 
anbudsgivaren som inkommit med högsta budet och ge kommunchefen i 
uppdrag att arbeta fram nödvändiga underlag för kommunstyrelsens slutliga 
ställningstagande avseende försäljning av Gatersbyn 1:120.
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Jörgen Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att som 
inriktning arbeta vidare med den anbudsgivare som bedriver 
näringsverksamhet i fastigheten (det lägre anbudet) och ge kommunchefen i 
uppdrag att arbeta fram nödvändiga underlag för kommunstyrelsens slutliga 
ställningstagande avseende försäljning av Gatersbyn 1:120. 

Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte anta något av 
de inkomna anbuden utan att kommunen fortsatt äger fastigheten.

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kenneth Carlsson (L), Bengt Melin (M) 
och Louise Bloms (C) yrkande, Jörgen Anderssons (SD) yrkande respektive 
Ulla Börjessons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kenneth Carlsson (L), Bengt Melin (M) och Louise Bloms (C) yrkande. 
Kommunstyrelsen har således beslutat att som inriktning arbeta vidare med 
anbudsgivaren som inkommit med högsta budet och ge kommunchefen i 
uppdrag att arbeta fram nödvändiga underlag för kommunstyrelsens slutliga 
ställningstagande avseende försäljning av Gatersbyn 1:120.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar 12 juni 2019 § 136, att inte anta inkommet 
anbud avseende industrifastigheten Gatersbyn 1:120. Förvaltningen ges i 
uppdrag att påbörja nytt anbudsförfarande.

Nytt anbudsförfarande har genomförts och två anbud har inkommit. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 21 augusti 2019 § 155.

Kommunstyrelsens ordförande, avdelningschef 
Samhällsutveckling och fastighetsförvaltare informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Mark- och exploateringschefen
Diariet
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