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Kommunstyrelsens Arbetsutskott  

Munkedals kommun 

 

 

Anhållan om möte med kommunstyrelsens AU 

 

Den 16/3 träffade Dinglegymnasiet AB Mats Tillander och Henrik Gustavsson 

Samhällsbyggnadssektorn för att diskutera hyreskontrakt av lokaler på Munkedals 

Utvecklingscentrum i Dingle för att bedriva gymnasieutbildning inom naturbruk. Tyvärr 

kunde de inte presentera något förslag till hyreskontrakt. De antydde dessutom att det skulle 

kunna ta upp till två veckor innan de kunde komma med ett kontraktsförslag. Den indikation 

på hyresnivå vi tidigare fått uppfattar vi som hög framförallt eftersom skolan är under uppstart 

och inte har några större marginaler. Mats Tillander påpekade att om vi tyckte hyresnivån var 

för hög skulle vi vända oss direkt till Kommunstyrelsens AU för att med er komma fram till 

en nivå som gör att vi vågar starta gymnasieutbildningen i höst och som vi båda kan 

acceptera. 

Då vi egentligen skulle lämnat besked till skolinspektionen den 20 mars, om vi avser att starta 

skola, fick vi snabbt ansöka om anstånd med besked och fått tre veckor beviljat. Det gör att vi 

omgående vill träffa er för att diskutera hyresnivån för Dinglegymnasiet AB under det första 

året. 

Eftersom Dinglegymnasiet är beroende av vilka hyresgäster/arrendatorer som kommer att 

verka på skolområdet vill vi gärna framföra att det ur vår synpunkt skulle vara önskvärt att 

den arrendator som arrenderar fastighetens jordbruk har djurproduktion på skolan, gärna 

mjölkproduktion. Vi räknar med att samarbeta med arrendatorn och kunna förlägga den 

praktiska undervisningen i arrendatorns jordbruk. 

I samband med att jordbruket utarrenderas bör man tänka på att de beten som idag ligger i 

anslutning till ridanläggningen bör undantas och reserveras för hästanläggningen. Vidare bör 

man tänka på att den gödselbrunn som ligger i anslutning till ladugården inte är tillräcklig för 

att ta hand om gödseln från den djurproduktion som kan bedrivas i ladugården utan man har 

behov av den nybyggda brunnen i anslutning till gamla svinstallet.  

Vi behöver också komma fram till en lösning för ridanläggningen om ridhuset säljs. 

Vår förhoppning är att kommunen har en helhetssyn på området när skolområdet fylls med 

verksamheter och att man då och ser till att de olika verksamheterna kan samverka och inte 

stör varandra. Den vision kommunen gjort för Munkedals Utvecklingscentrum i Dingle 

stämmer väl med vår vision och våra önskemål. 

Dinglegymnasiet AB anhåller därför om ett möte inom de två närmaste veckorna med 

Kommunstyrelsens AU för att komma fram till ett hyresavtal mellan Kommunen och 

Dinglegymnasiet 

Med vänlig hälsning 

 

Göran Holmberg 

Ordf Dinglegymnasiet AB 

0522-825 12, 0709-81 29 38, goran@dinglegymnasiet.se 
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  2017-03-29 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

Enhetschef Gata/mark 

 

Gårdsarrende mm på Dingle 2:56 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar anbud från Alexander Johansson, Maria 

Johansson och Fredrik Andersson avseende gårdsarrende mm på Dingle 2:56. 

Arrendetiden är 5 år + 5 år och arrendesumman 300 000 kr per år inklusive moms  

Sammanfattning 

I samband med att kommunen förvärvade Dingle 2:56 från Regionen har 

jordbruksmark och vissa byggnader lämnats ut för anbudsgivning (gårdsarrende). 

Förfrågan avser drygt 100 ha mark, stödrätter, 2 byggnader med 125 djurplatser 

mm ingår. 

 

Två anbud har inkommit. Båda anbuden svarar i huvudsak upp mot förfrågan. Ett 

anbud är på 175 tkr och det andra är på 300 tkr. Båda summorna inkluderar moms. 

Båda anbudsgivarna har informerats om pågående och planerad verksamhet inom 

fastigheten. Båda anbudsgivarna har informerats om kommunens och andra aktörers 

intresse om ett samarbete avseende praktikplatser och anbudsgivarna ser positivt på 

det. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Viss intäkt för mark etc. 

Miljö 

Landskapen hålls öppna och används för en traditionell verksamhet. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

     

 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 

  

2

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


3



4



5



6



7



8


	1. Avstämningsmöte
	2. Gårdsarrende



