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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Förslag på lokaler till försäljning 

Fastighetsenheten har uppdrag från kommunstyrelsens ledningsutskott den 30 
oktober 2018 att redovisa vilka lokaler som skulle kunna avvecklas, försäljas eller 
uthyras. För nedanstående fastigheter kan utredning och försäljning påbörjas. 

Kristina 4:12, Jakob Mats Kvarn. 

Fastigheten består av 4 huskroppar. Kvarnbyggnaden som saknar el och vatten står 
tom. Bostadshuset är uthyrt till extern hyresgäst. Smedjan är uthyrd till extern 
hyresgäst på ett tillsvidareavtal. En mindre lagerbyggnad som delvis används som 
förråd av bostadshyresgästen. 

Konsekvenser vid en försäljning: Kvarnbyggnaden har ett visst kulturhistoriskt 
värde som ev kan försvåra en försäljning. Bostadshuset har en hyresgäst med 
tillsvidareavtal. Smedjan har ett hyresavtal som sträcker sig till 2038-09-30. 
Anledningen till det långa avtalet är att hyresgästen själv försett huset med el samt 
sköter det totala underhållet. Båda avtalen kan följa med vid en ev försäljning. 

Bokfört värde: 256 145 kr. 

Möklinta Prästgård 1:47, Åsgården. 

F d äldreboende. Ca 350 kvm hyrs av skolan i väntan på utredning av skolhuset. 
Kommunstyrelsen hyr ca 150 kvm till hantverkslokaler. Övriga ytor ca 1400 kvm 
står tomma. På samma tomt finns f d personalbostäderna som består av 6 st 
lägenheter för integration och vård och omsorgs verksamheter. Fastigheten har 
legat ute för försäljning tidigare men priset var troligen för högt, och då skolan fick 
behovet av ytterligare ytor togs beslutet att ta bort objektet för försäljning. 

Konsekvenser vid en försäljning: Om lägenheterna ska finnas kvar i kommunens 
ägo behöver tomten styckas av. 

Bokfört värde: Åsgården 1105 050 kr, Personalbostäderna 1 790 005 kr. 
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Silvergruvan 1:1, Mellandammen. 

Liten stuga på 45 kvm som används för daglig verksamhet. Stugan är inte 
tillgänglighetsanpassad och är därmed inte godkänd för den verksamhet som 
bedrivs i huset. Det finns även fuktskador i grundkonstruktionen. 

Konsekvenser vi en försäljning: Verksamheten behöver hitta nya lämpliga lokaler. 

Bokfört värde: 0 kr 

Hattmakaren 1:5, Trädgårdsgatan 16 A och C, Trädgårdsgatan 18 A och C. 

1968 förvärvade Sala kommun 4 st bostadsrättslägenheter för att tillgodose 
dåvarande behov av tillgänglighetsanpassade bostäder. Lägenheterna har sedan 
dess används till största delen för Vård och Omsorgs verksamheter. Lägenheterna 
ligger på markplan och har egna ingångar. 

Konsekvenser vid en försäljning: Information till Bostadsrättsföreningen. 

Bokfört värde: 0 kr 

Ösby 6:1, Ösby Naturbruksgymnasium. 

En utredning av skolans lokalbehov pågår och där framkommer att det finns ett 
stort investeringsbehov på hela området. Utbildningarna som bedrivs har riksintag 
vilket innebär att det utöver skollokaler även finns ett stort behov av 

ändamålsenliga elevboenden. 

Konsekvenser vid en försäljning: En utredning om för och nackdelar med en ev 

försäljning bör göras innan beslut. 

Bokfört värde: 47 843 925 kr. 

Verdandi 17 o 20, Kungsängsgymnasiet, C-huset, Lilla Valla. 

Huset byggdes om till evakueringslokaler för Vallaskolans årskurs F-1 när 
nybyggnationen av Vallaskolan påbörjades 2016. När Vallaskolan står klar hösten 
2020 kommer huset att tomställas och vi ser inget behov av att ha huset kvar. 

Konsekvenser vid en försäljning: Huset står på en stor fastighet och mark behöver 
avstyckas vid en försäljning. 

Bokfört värde: ca 3 500 000 kr. 

Sala den 23 januari 2020 

Åsa Eriksson 

Fastighetschef 
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