
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 175-198
Tid: 2017-10-24, kl 09:00-16:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 183 Försäljning av Sävsjö Branten 1
Diarienummer: RJL 2017/110

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna försäljning av Sävsjö Branten 1 till Sävebo AB. 

Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Sävebo 

AB avseende Vårdcentral, Folktandvård, Rehab och Bårhus under 
förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om försäljning av 
fastigheten. 

Sammanfattning
Regionstyrelsen gav januari 2017 förvaltningen i uppdrag att förbereda en 
försäljning av fastigheten Sävsjö Branten 1. Lokalerna hyrs till största delen 
ut till Sävsjö kommun som genom sitt bolag Sävebo AB visat intresse att 
förvärva fastigheten för att utveckla den. Förslaget är att fastigheten säljs 
till Sävebo AB och att Region Jönköpings län hyr de lokaler som används i 
egen verksamhet av Sävebo AB. 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03
 Tjänsteskrivelse 2017-09-22 
 Köpekontrakt
 Hyresavtal

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Rachel De Basso
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Tid: 2017-10-24, kl 09:00-16:20

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid: 2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats: Regionens hus, sal A    

§ 171 Försäljning av Sävsjö Branten 1
Diarienummer: RJL 2017/110

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna försäljning av Sävsjö Branten 1 till Sävebo AB. 

Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och 

Sävebo AB avseende Vårdcentral, Folktandvård, Rehab 
och Bårhus under förutsättning att regionfullmäktige fattar 
beslut om försäljning av fastigheten. 

Sammanfattning
Regionstyrelsen gav januari 2017 förvaltningen i uppdrag att 
förbereda en försäljning av fastigheten Sävsjö Branten 1. 
Lokalerna hyrs till största delen ut till Sävsjö kommun som 
genom sitt bolag Sävebo AB visat intresse att förvärva fastigheten 
för att utveckla den. Förslaget är att fastigheten säljs till Sävebo 
AB och att Region Jönköpings län hyr de lokaler som används i 
egen verksamhet av Sävebo AB. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-09-22 
 Köpekontrakt
 Hyresavtal

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Föreslås genomgång av ärendet vid styrelsens sammanträde vilket 
bifalles.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid: 2017-10-03, kl 09:00-13:45

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk     
1:e vice ordförande  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Avsändare

Regionfullmäktige

Försäljning av Sävsjö Branten 1

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

 godkänna försäljning av Sävsjö Branten 1 till Sävebo AB.

Regionstyrelsen
 godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Sävebo AB 

avseende Vårdcentral, Folktandvård, Rehab och Bårhus under 
förutsättning att Regionfullmäktige fattar beslut om försäljning av 
fastigheten.

Sammanfattning
Regionstyrelsen gav januari 2017 förvaltningen i uppdrag att förbereda en 
försäljning av fastigheten Sävsjö Branten 1. Lokalerna hyrs till största delen ut till 
Sävsjö kommun som genom sitt bolag Sävebo AB visat intresse att förvärva 
fastigheten för att utveckla den. Förslaget är att fastigheten säljs till Sävebo AB 
och att Region Jönköpings län hyr de lokaler som används i egen verksamhet av 
Sävebo AB.

Information i ärendet
Region Jönköpings län äger fastigheten Sävsjö Branten 1 i Sävsjö. Sävsjö 
kommun har genom sitt bolag Sävebo AB framfört önskemål att förvärva 
fastigheten. Regionstyrelsen gav januari 2017 förvaltningen i uppdrag att 
förbereda en försäljning av fastigheten Sävsjö Branten 1 (RS 2017-01-31 § 13). 

Fastigheten i Sävsjö skiljer sig från nästan alla andra fastigheter som Region 
Jönköpings län äger eftersom endast cirka en tredjedel av de uthyrningsbara 
lokalerna används av egna verksamheter. Region Jönköpings län har en 
vårdcentral inklusive rehab samt folktandvård som huvudsakliga interna 
hyresgäster. Det finns även ett litet bårhus. Den största delen av de uthyrningsbara 
lokalerna, cirka två tredjedelar, hyrs av Sävsjö kommun och avser lokaler för 
äldreboende, centralkök, socialkontor samt hemsjukvård.

Sävsjö kommun planerar att lämna lokalerna för äldreboendet och ser då en
möjlighet att göra investeringar i de lämnade lokalerna för att ställa om dessa till 
annat kommunalt ändamål. Sävsjö kommun har även framfört att bland annat 
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socialkontoret är trångbodda. Sävsjö kommun har flera intressen i fastigheten och 
vill skaffa sig rådighet över dess utveckling. Vårdcentralen och Folktandvården 
har ändamålsenliga lokaler och har i övrigt inga önskemål om lokalförändringar. 
Vårdcentralens rehabilitering har ett pågående ärende om förändrade lokaler som 
beaktas och förhandlas separat. 

Fastigheten omfattar 26 674 kvm mark och byggnaderna består av lokaler om ca
8 536 kvm.

Region Jönköpings län och Sävebo AB har gemensamt låtit en oberoende 
värderingsman värdera fastigheten. Värderingen uppgår till 36 miljoner kronor. 
Sävsjö kommun planerar att lämna lokalerna för äldreboendet och Sävebo AB ser 
en möjlighet att investera i de tomställda lokalerna för att ställa om dessa till annat 
kommunalt ändamål, en möjlighet som en annan köpare troligen inte skulle ha. I 
den förhandling som har ägt rum har parterna slutligen kommit fram till en 
köpeskilling om 32,5 miljoner kronor. Regionfastigheter bedömer att 
köpeskillingen är rimlig bland annat mot bakgrund av att värderingen inte har 
tagit tillräcklig hänsyn till bland annat risken för kommande vakanser och 
svårigheten att hyra ut dessa. Regionfastigheter bedömer att en högre köpeskilling 
inte skulle kunna uppnås vid en försäljning på öppen marknad. Bedömningen är 
att Sävebo AB har bättre förutsättningar att utveckla fastigheten än en privat 
aktör, bolaget har fördel av att ha en etablerad driftorganisation på orten, 
dessutom har man i egenskap av helägt bolag till Sävsjö kommun samhörighet 
med en stor andel av hyresgästerna.

Sävebo AB har tagit beslut att gå vidare med att förvärva fastigheten för 32,5 
miljoner vilket även godkänts av Kommunfullmäktige i Sävsjö.

Bifogat tjänsteskrivelsen i ärendet finns köpekontrakt mellan Region Jönköpings 
län och Sävebo AB. Köpekontraktet innebär att Sävebo AB blir ägare av 
fastigheten 2017-12-15. Den dagen är enligt köpekontraktet även startdatum för 
bifogat hyresavtal där Region Jönköpings län hyr lokaler för folktandvård och 
vårdcentral på hyresavtal om 15 år samt lokaler för bårhus och rehabilitering på 
hyresavtal om 5 år. Regionfastigheter bedömer hyresavtalen som 
marknadsmässiga och hyresavtalen har även legat till grund för värderingen av 
fastigheten. 

Beslutet avser därmed både försäljning av fastigheten genom köpekontraktet men 
även ingåendet av fyra hyresavtal från och med 2017-12-15. Berörda 
verksamheter inom Region Jönköpings län är informerade och har godkänt 
hyresavtalen. 
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-22

 Köpekontrakt avseende Sävsjö Branten 1

 Hyresavtal (4 st) mellan Sävebo AB och Region Jönköpings län

Beslutet skickas till
Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
























































































































