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Ks § 505

Arrendeavtal med stiftelsen Marsbäcken
– förlängning
Dnr 2019/17-261

Västerviks kommun arrenderar sedan lång tid ut mark till stiftelsen Marsbäcken.
Förutom att de arrenderar mark äger de tomträtten där huvuddelen av
byggnadsbeståndet är beläget. Marsbäcken ligger strax norr om Gertrudsvik i norra
delen av staden.
Stiftelsen Marsbäcken har i skrivelse 20 januari 2019 till Västerviks kommun ansökt om
att förlänga arrendetiden. Stiftelsen har för avsikt att utveckla verksamheten och ska
därför söka medel hos allmänna arvsfonden. För att kunna få bidrag från allmänna
arvsfonden krävs att sökanden äger fastigheten alternativt har nyttjanderätten i minst
tio år.
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 31 januari 2019 framgår att förvaltningen
anser att det är positivt att verksamheten vid Marsbäcken utvecklas då det bidrar till
kommunens utveckling. Nuvarande arrendeavtal löper med treåriga förlängningar och
en ny period har börjat vid årsskiftet. För att stiftelsen ska kunna erhålla bidrag måste
det förlängas. Beslut om arrendeavtal längre än fem år är inte delegerat från
kommunfullmäktige varför frågan om medgivande av förlängning eller ej måste
behandlas i fullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att nuvarande arrendeavtal avseende omkringliggande mark vid
Marsbäcken förlängs och får en avtalstid på 10 år med möjlighet att justera
arrendeavgiften, samt
att ovanstående gäller under förutsättning av att stiftelsen Marsbäcken erhåller sökta
bidrag från allmänna arvsfonden.

Jäv

Kenneth Hardy Axelsson (L) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Ordföranden med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) och Tommy Ivarsson (SD)
yrkar vidare att ärendet innan beslut i kommunfullmäktige kompletteras med
verksamhetsplan för stiftelsen Marsbäcken.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att nuvarande arrendeavtal avseende omkringliggande mark vid
Marsbäcken förlängs och får en avtalstid på 10 år med möjlighet att justera
arrendeavgiften, samt

att ovanstående gäller under förutsättning av att stiftelsen Marsbäcken erhåller sökta
bidrag från allmänna arvsfonden.

Kommunstyrelsen beslutar vidare

att ärendet innan beslut i kommunfullmäktige kompletteras med verksamhetsplan för
stiftelsen Marsbäcken.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 31 januari 2019
Stiftelsen Marsbäckens skrivelse 20 januari 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsens förvaltning
Enheten för samhällsbyggnad
2019-01-31
Mark- och exploateringsstrateg
Tage Gustafsson
0490-254 154
tage.gustafsson@vastervik.se
Kommunstyrelsen

Förlängt arrendeavtal Marsbäcken.
Västerviks kommun arrenderar sedan lång tid ut mark till Stiftelsen Marsbäcken. Förutom
att de arrenderar mark äger de tomträtten där huvuddelen av byggnadsbeståndet är
beläget. Marsbäcken ligger strax norr om Gertrudsvik i norra delen av staden.
Arrendeavtalet avsåg ursprungligen mark för lägerplats. År 2017 justerades arrende‐
avtalet så att det förutom fritid‐ och lägerverksamhet också inrymmer möjlighet till event‐
och campingverksamhet.
Stiftelsen skriver att ”de i ändamålsparagrafen i stadgarna har åtaganden att uppfylla.
Främst i form av att ge upplåtelse till lägerverksamhet för barn och unga, inkluderande de
med funktionsnedsättning, samt att ge föreningar möjlighet att använda anläggningen till
ledarkurser och egna verksamheter. Förutom uthyrning till t ex barnkollo, läger och
föreningar fungerar Marsbäcken som en besöksanläggning för allmänheten med
badplatsen, bryggan och närheten till vandrings‐ och cykelleder.”
Stiftelsen har för avsikt att utveckla verksamheten och ska därför söka medel hos
allmänna arvsfonden. De framför att de avser att rusta upp byggnadsbeståndet för att
kunna bedriva familjeinriktad friluftsinriktad ”provapåverksamhet”. Verksamhetsidén
bygger på att mycket av verksamheten ligger på arrendeområdet. För att kunna få bidrag
från allmänna arvsfonden krävs att sökanden äger fastigheten alternativt har
nyttjanderätten i minst tio år. Då verksamheten bedrivs på både tomträtt och
arrendeområde och har ett verksamhetssamband får man se tomträtt och arrende som
en helhet. Nuvarande arrendeavtal löper med treåriga förlängningar och en ny period har
börjat vid årsskiftet. För att stiftelsen ska kunna erhålla bidrag måste det förlängas. Beslut
om arrendeavtal längre än fem år har ej delegerats från kommunfullmäktige varför frågan
om medgivande av förlängning eller ej måste behandlas i kommunfullmäktige.
Att verksamheten vid Marsbäcken utvecklas är positivt och bidrar till kommunens
utveckling. Under förutsättning av att de medel som söks hos allmänna arvsfonden
beviljas är det befogat med en längre avtalstid än de tre år som gäller nu. Vid en
förlängning är det rimligt att efter nuvarande treårsperiod ha möjlighet att justera
arrendeavgiften som nu är 2000 kr/år.
Nuvarande arrendeavtal med tillägg bifogas.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
Att godkänna att nuvarande arrendeavtal avseende omkringliggande mark vid
Marsbäcken förlängs och får en avtalstid på 10 år med möjlighet att justera
arrendeavgiften samt
Att ovanstående gäller under förutsättning av att Stiftelsen Marsbäcken erhåller sökta
bidrag från allmänna arvsfonden.

Kommunstyrelsens förvaltning

Ulf Kullin
Förvaltningsledare

Daniel Niklasson
Samhällsbyggnadschef

Tage Gustafsson
Mark‐ och exploateringsstrateg
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