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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Försäljning av fastighet - uppdrag 

Inledning 
Landstingets motiv för ägande av fastigheter har 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 uppstå.  

 

För närvarande finns behov av försäljning av Fortunagården Värnamo. 

 

Fortunagården Värnamo 
På Mossleområdet (fastigheten Läkaren 2 och 4) hyr Landstinget ut tre byggnader 

till Statens Institutionsstyrelse. På fastigheten Läkaren 2 finns en 

säkerhetsanläggning (låst) som på uppdrag av Statens Institutionsstyrelse 

uppfördes av Landstinget 1994. Flera om- och tillbyggnationer har därefter skett.  

De två byggnaderna på Läkaren 4 är anläggningar som före uthyrning använts för 

Landstingets dåvarande verksamhet för psykiskt utvecklingsstörda. Statens 

Institutionsstyrelse använder dessa idag för administration och öppenvård.  

 

De allra flesta lokaler som Statens Institutionsstyrelse disponerar ägs av det 

statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter AB som är specialiserade på 

säkerhetsklassade lokaler. 

 

Ett inledande möte har hållits med Specialfastigheter AB som uttryckt intresse att 

utreda förutsättningarna för ett förvärv.  

 

Hyresintäkten enligt hyresavtalet utgör drygt 2 miljoner per år. För investeringar 

som skett på uppdrag av Statens Institutionsstyrelsen finns avtalsklausul om hur 

reglering ska ske om hyresavtalet upphör innan investeringen är betald. Någon 

marknadsvärdering har inte gjorts av fastigheten. 
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Fastigheterna ligger intill fastigheten Kopparslagaren 1 där försäljningsprocess 

pågår enligt uppdrag från landstingsstyrelsen 2013-05-07 (LJ2013/517)  

 

Uppdrag 
Mot bakgrund av att det för landstingsverksamhet inte finns behov lokalerna 

framöver bör ett arbete inledas med att försälja fastigheten Läkaren 2 samt del av 

fastigheten Läkaren 4. 

 

I första hand ska förhandling genomföras med Specialfastigheter AB. 

  

Om denna förhandling inte leder till godtagbart resultat ska försäljning genom 

anbudsförfarande prövas.        

 

Försäljningsavtal ska redovisas för landstingsstyrelsens godkännande och 

undertecknas under förutsättning av landstingsfullmäktiges godkännande. 

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta  

 

att godkänna att försäljning av fastigheterna Läkaren 2 och del av Läkaren 4 i 

Värnamo kommun påbörjas. 

 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 
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Planeringsdelegationen § 163-180 

Tid: 2013-12-03, kl 09:00-12:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 168 

Dnr 

LJ2013

/1553 

Försäljningsuppdrag Fortunagården 

Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade fastighet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna att försäljning av fastigheterna Läkaren 2 och 

Läkaren 4 i Värnamo kommun påbörjas. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   


