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Försäljning av stiftelsen Mossbergs 
kvarstående mark i Alingsås  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stiftelsen Mossbergs avtal med köpare till fastigheterna Alingsås Västerbodarna 1:16, 
1:30, 1:33, 1:36 och 1:58 enligt bilaga 2–6 till tjänsteutlåtandet godkänns.  

2. Stadsdirektören, eller den stadsdirektören utser, bemyndigas teckna köpebrev. 

Sammanfattning 
Pågående försäljning av stiftelsens egendom i Alingsås kommun är nu framme vid en 
avyttring av resterande mark. Anbud har inkommit för köp av de olika fastigheterna och 
kräver godkännande av kommunstyrelsen.  Försäljningen har genomförts som öppet 
anbudsförfarande och resulterat i ett totalpris för restmarken om 18 785 000 kronor. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ärendet har ingen ekonomisk betydelse för Göteborgs Stad, eftersom 
försäljningsintäkterna tillfaller stiftelsen. Avkastningen på medlen delas ut till 
organisationer som bedriver verksamhet för barn. Den ekonomiska effekten för stiftelsens 
destinatärer (mottagare) beskrivs i tjänsteutlåtandet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
De aktuella fastigheterna ligger inte inom Göteborgs kommun. Försäljningen bedöms i 
del innebära att fastigheterna får en mera aktiv förvaltare än stiftelsen och i del att det kan 
bli aktuellt med nybebyggelse. Området har stora kultur- och naturvärden, vilket bevakas 
av Alingsås kommun som plan- och bygglovmyndighet och som strandskyddsmyndighet.   

Bedömning ur social dimension 
En försäljning främjar verksamhet för barn i Göteborg. Boende i området kan uppfatta 
stiftelsens försäljning som negativ eftersom markanvändningen kan komma att förändras. 

Bilagor 
1. Karta över egendomen Sommarro 
2. Avtal om försäljning av Västerbodarna 1:16 
3. Avtal om försäljning av Västerbodarna 1:30 
4. Avtal om försäljning av Västerbodarna 1:33 
5. Avtal om försäljning av Västerbodarna 1:36 
6. Avtal om försäljning av Västerbodarna 1:58  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-07-21 
Diarienummer 1000/16 
 

Handläggare  
Jan Persson 
Telefon:031-3680346 
E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen är som förvaltare ytterst ansvarig för Stiftelsen Apotekaren Fredrik 
Mossbergs donations angelägenheter. Pågående försäljning av stiftelsens egendom i 
Alingsås kommun är nu framme vid en avyttring av resterande mark. Anbud har 
inkommit för köp av de olika fastigheterna och kräver godkännande av kommunstyrelsen.   

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Stiftelsen äger en ganska stor egendom i Alingsås som inte längre behövs för stiftelsens 
ändamål att främja institutioner eller verksamheter för barn. Kammarkollegiet har 
medgett att egendomen Sommarro i Alingsås får säljas. 

Kommunfullmäktige uppdrog den 12 juni 2008 § 13, åt fastighetsnämnden att sälja 
egendomen. Fastighetskontoret sålde under 2014 en fastighet med den tidigare skolan för 
8,6 Mkr. Uppdraget att sälja marken i övrigt verkställdes inte. 

På länsstyrelsen uppmaning överfördes lagfarten för egendomen från kommunen till 
stiftelsen den 11 december 2015. Därmed övertog stadsledningskontoret ansvaret för 
fastigheterna. Fastighetskontoret förvaltade egendomen enligt avtal fram till den 1 juli 
2018 och därefter skötte de arrendedebiteringarna fram tills arrendena upphörde.  

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat uppdra åt stadsledningskontoret att sälja 
egendomen (KS § 385/2016), godkänt försäljning av ett skogsskifte för 1,6 Mkr  
(KS § 661/2016), godkänt försäljning av 47 arrendetomter till arrendatorerna för 45 Mkr 
(KS § 399/2018) och godkänt försäljning av en fastighet till hyresgästen för 2 Mkr (KS § 
714/2018).  

En försäljning av arrendetomterna krävde att tomterna avstyckades till egna fastigheter. 
Ansökan om avstyckning lämnades in till Lantmäteriet den 12 juli 2017. Arrendetomterna 
är nu avstyckade genom Lantmäteriets beslut den 18 december 2019 och affärerna 
slutfördes första kvartalet 2020. Det kvarstår en omreglering av vägföreningen i området, 
som vilar på grund av Coronapandemin.  

Stadsledningskontorets inriktning, som godkändes i kommunstyrelsen 2016, var då att 
sälja kvarstående ägda markområden genom öppet förfarande.  

Inriktningen innehöll också att stiftelsen skulle ansöka om planbesked för att inhämta 
Alingsås kommuns inställning till exploatering av bostadsbebyggelse på del av stiftelsens 
mark. Stadsledningskontoret har valt att avvakta med detta tills försäljningen av 
arrendetomterna blivit klar och restmarkens omfattning definierad. Därefter bedömdes att 
risken att få avslag på ansökan om planbesked förelåg och att det var bättre låta 
marknaden värdera exploateringsmöjligheterna. Enligt brev från Alingsås kommun den 
16 juli 2020 har framkommit att Göteborgs Stad 2008 ansökt och fått positivt planbesked 
som avvaktat strategiska beslut i Alingsås, vilka ännu är olösta, och ärendet skrivs därför 
av. 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (5) 
   
   

Kvarstående mark 
Kvarvarande mark omfattar i dag grovt räknat 25 ha (250 000 kvm) och består av åkrar, 
skog och andra ytor. På bilaga 1 har de sålda tomterna grön färg och kvarstående 
restmark blå färg. På restmarken finns en äldre badplats (X), tennisbana (Y) och en av 
Mossberg anlagd stensatt strandpromenad (Z). Marken består av fem fastigheter. 

Det finns två tidigare värderingar från 2017 som värderar marken till 1,5 Mkr. Den ena 
värderingen anger därutöver en möjlig exploatering värderad till 1 Mkr. Senaste 
taxeringsvärdet (tax 2020) för övrig mark är 1,3 Mkr vilket indikerar ett marknadsvärde 
om 1,8 Mkr.  

Enligt Alingsås kommuns fördjupade översiktsplan för området kan det i en framtid bli 
förtätning i den östra delen, som inte är så berörd av strandskyddsreglerna. Detta 
förutsätter dock att det blir en planskild vägkorsning med järnvägen i öster, vilket 
sannolikt ligger ganska långt fram i tiden. Det är dock en viktig omständighet att området 
på längre sikt kan komma att förtätas enligt kommunens strategi att bygga i närheten av 
kollektivtrafik, i detta fall järnvägen som har station i Västra Bodarna som området heter. 

Intressen 
Det fanns ett ganska stort intresse i området att förvärva hela eller delar av restmarken. 
Tre jordbruksarrendatorer önskade förvärva de sex åkrar som finns i området. En 
majoritet av arrendatorerna hade anmält intresse att genom ett bolag förvärva restmarken 
i syfte att få kontroll över exploatering och sköta området. Alingsås kommun, som 
tidigare avvisat köp, har nyligen anmält intresse förvärva restmarken eller i vart fall mark 
för att säkra badplats, strandpromenad och tennisbana. Bostadsrättsföreningen i den 
tidigare skolan önskade köpa till mark. Därutöver har flera arrendatorer och två 
närboende önskat förvärva hela eller delar av området.  

Stadsledningskontoret bedömde att en försäljning på öppna marknaden ger bäst 
ekonomiskt resultat för stiftelsen. Det är dessutom känsligt att med vetskap om att flera 
intressenter finns, endast förhandla med en av dessa. Det finns risk att stiftelsens revisorer 
och länsstyrelsen som tillsynsmyndighet skulle ha synpunkter på detta.  

Försäljningsförfarandet 
Stadsledningskontoret tillställde fyra större mäklarföretag med verksamhet i området ett 
förfrågningsunderlag. Beslut fattades den 21 april 2020 om att anlita Svensk 
Fastighetsförmedling i Alingsås för uppdraget att sälja restmarken. I dialog med mäklaren 
bestämdes att anbud skulle infordras för de separata fastigheterna och området som helhet 
i slutna kuvert. Stadsledningskontoret medverkade vid anbudsöppningen. Intresset var 
stort och mäklaren fick i uppdrag att låta de 2-5 bästa anbuden per fastighet delta i fortsatt 
budgivning. Avtal har därefter upprättats med de anbudsgivare som lämnat högst pris.  

Avtalen 
Fastigheten Alingsås Västerbodarna 1:16 föreslås säljas till Miriam Eriksson för 
5 000 000 kr enligt avtal bilaga 2. Köparen äger grannfastighet och avser att bevara 
området. 

Fastigheten Alingsås Västerbodarna 1:30 föreslås säljas till Trollängen Bostad AB för 
8 000 000 kr enligt avtal bilaga 3. Trollängen avser att med utgångspunkt i platsen, dess 
historia och natur skapa moderna bostäder som berikar området.  
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Fastigheten Alingsås Västerbodarna 1:33 föreslås säljas till Glazier Holding AB för 
750 000 kr enligt avtal bilaga 4. Bolagets firmatecknare äger grannfastighet. Köparen 
avser bevara området. 

Fastigheten Alingsås Västerbodarna 1:36 föreslås säljas till Pehr-Olof Olofsson och 
Henrik Ohlsson för 535 000 kr enligt avtal bilaga 5. Köparna äger grannfastigheter och 
avser med förvärvet bibehålla natur, skog och uppodlad mark. 

Fastigheten Alingsås Västerbodarna 1:58 föreslås säljas till Trollängen AB för 4 500 000 
kr enligt avtal bilaga 6. Trollängen avser att med utgångspunkt i platsen, dess historia och 
natur skapa moderna bostäder som berikar området. 

Bilagorna till köpeavtalen är omfattande och innehåller endast faktiska omständigheter, 
varför de ej biläggs här. 

Ekonomiska effekter 
Försäljningen har genomförts som öppet anbudsförfarande och resulterat i ett totalpris för 
restmarken om 18 785 000 kronor. 

Genom dessa försäljningar är stiftelsens mark i Alingsås avvecklad och följande 
översiktliga ekonomiska resultat av försäljningsuppdraget kan därmed redovisas. 

 

Intäkt/kostnad Kr (avrundat) 
Försäljning skogsskifte 1 600 000 
Mäklarkostnader m.m.      - 50 000 
Lantmäterikostnader      -80 000 
Försäljning 1:440 2 000 000 
Försäljning arrendetomter 44 800 000 
Lantmäterikostnader       - 1 900 000  
Inlösen av samfälligheter -  270 000 
Lantmätarkonsult - 600 000 
Uppskattad personalkostnad (2017-2020) -600 000 
Försäljning restmark 18 800 000  
Mäklarkostnad - 50 000 

Stiftelsen tillfört kapital 63 650 000 
 

Försäljningen av egendomen genererar därmed utifrån en försiktigt beräknad 
genomsnittlig direktavkastning på stiftelsekapitalet om två procent, cirka 1 300 000 kr 
som under överskådlig tid årligen kan delas ut för att främja verksamhet för barn. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stiftelsens ändamål är att ”stödja institutioner eller verksamheter vars uppgift i huvudsak 
består i att upprätta barnkolonier, sjukhem för barn, convalecenthem m.fl. dylika anstalter 
för det unga släktets behof och utveckling i såväl lekamligt som sundt andligt 
hänseende”. Förvaltningen av egendomen i Alingsås har under de senaste tio åren inte 
genererat något tillskott till stiftelsens ändamål. Genom att sälja egendomen kan 
ändamålet främjas på ett bättre sätt framöver.  

Med främjandet av ändamålet som den viktigaste inriktningen saknas anledning att inte 
anta de högsta anbuden när det gäller nu resterande mark. 

Under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande kommer köpebrev att upprättas 
när betalning sker.  

 

 

 

 

Magnus Andersson 

T F Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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