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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Försäljning av fastigheter - uppdrag 

Inledning 
Landstingets motiv för ägande av fastigheter bör ha sin utgångspunkt i ett 

verksamhetsbehov och där ägande bedöms vara mer kostnadseffektivt än att hyra 

fastighet. 

 

Genom att Landstingets olika verksamheter över tid förändras i omfattning och 

inriktning kan behov av såväl försäljning som förvärv av fastigheter att uppstå.  

 

För närvarande finns behov av försäljning av följande fastigheter. 

 

Del av Sjukstugan 1- Gislaveds kommun 
Fastigheten Sjukstugan 1 (adress Föreningsgatan 7, 332 30 Gislaved) köptes av 

Landstinget 1902. Fastigheten har ursprungligen besått av fyra byggnader (se 

bifogade tomtkarta).  

o Hus 01 styckades av och såldes till Gislaveds Kommun för ett antal år 

sedan.  

o Hus 02 styckades av och såldes till ett privat företag (Vivaldikliniken) för 

ett antal år sedan. Hus 02 ägs numera av Janssons Mark AB som hyr ut 

byggnaden för skolverksamhet. 

o Hus 03 disponeras av Landstinget för Gislaveds vårdcentral 

o Hus 04 med tillhörande mark är aktuell för försäljning då inget 

verksamhetsbehov idag eller framöver bedöms finnas. I samband med 

planeringen för om- och tillbyggnaden av Gislaveds Vårdcentrum kommer 

all teknikförsörjning såsom värme och el att ansluta direkt till egna 

byggnaden, hus 03. 

 

Hus 04 som använts som panncentral omfattar efter avstyckning en areal på ca 

2000 kvm. 

 

Höreda-Övrabo 1:3 –Eksjö kommun 
Fastigheten (adress Höreda-Övrabo 6, 575 96 Eksjö) är belägen ca 5 km sydväst 

Eksjö och består av 2 140 kvm mark varpå en byggnad om ca 90 kvm boyta är 

uppförd. 
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Byggnaden (”Vixenstugan”) köptes av Landstinget 1964 för att användas som 

”sommar- och sportstuga för personal och elever vid Nannylunds skolhem”. Den 

mark som tidigare arrenderats förvärvades 1979 av Domänverket.  

 

Från 2004 och fram till 2012-12-31 har fastigheten hyrts ut till företaget 

Kooperativet Lotsen. Sedan 2013-01-01 är fastigheten tomställd. 

 

Kopparslagaren 1 – Värnamo kommun 
Fastigheten (adress Silkesvägen 21, 331 53 Värnamo) är belägen i Hornaryds 

Industriområde intill Värnamo Sjukhus (se bifogade tomtkartor) och består av  

16 129 kvm mark och därpå uppförd byggnad omfattande 2 768 kvm. Fram till 

kommunalisering av omsorger för funktionshindrade använde Landstinget 

byggnaden för dagcenterverksamhet. 

 
Från 1995 hyrs fastigheten av Värnamo Kommun. Värnamo Kommun har sagt 

upp hyresavtalet men samtidigt redovisat behov av fortsatt hyra av ca 1000 kvm. 

Att sälja fastigheten tomställd respektive med en hyresgäst om 1 000 kvm kan 

båda vara värdehöjande beroende på vem som blir köparen. Ett mellanting kan 

vara att skriva ett hyresavtal innan försäljning med kort uppsägningstid för att 

erbjuda den nya köparen flexibilitet. Vad som är mest lämpligt får prövas i den 

fortsatta processen. 

Uppdrag 
För här redovisade fastigheter föreslås att en försäljningsprocess påbörjas där 

förslag till försäljningsavtal ska redovisas till landstingsstyrelsen. 

 

Försäljningsavtal godkänns och undertecknas under förutsättning av 

landstingsfullmäktiges godkännande. 

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta  

 

att genom anbudsförfarande påbörja försäljning av här redovisade fastigheter. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 
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Bilaga: Gislaveds vårdcentrum  
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Bilaga: Kopparslagaren 1 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 59-75 

Tid: 2013-04-16, kl 09:00-11:35 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 69 

Dnr 

LJ2013 

/517 

Försäljning av fastigheter – uppdrag  

Föreligger förslag till försäljning av tre fastigheter: 

 Del av Sjukstugan 1 – Gislaveds kommun 

 Höreda-Övrabo 1:3 – Eksjö kommun 

 Kopparslagaren 1 – Värnamo kommun 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att genom anbudsförfarande påbörja försäljning av här 

redovisade fastigheter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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