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Skrivelse från Socialdemokraterna angående lasarettsområdet

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna inkom den 27 februari  2020  med en skrivelse till

Kommunstyrelsen angående förvärv av lasarettsområdet från Region Västmanland.

Förslaget är att Sala kommun ska förvärva området i syfte att säkerställa kontrollen

över områdets utveckling.

Förvärv av lasarettsområdet

Region Västmanland har beslutat att avyttra den gamla lasarettsbyggnaden i

samband med att det nya närsjukhuset färdigställs. Tidplanen för när ett tillträde för

köparen kan ske är avhängig när det nya närsjukhuset kan tas i bruk, då den gamla

lasarettsbyggnaden delvis används som evakueringslokaler för regionens

verksamheter under byggtiden. Planen är att det nya närsjukhuset ska vara

färdigställt  2022.

Under  2020  har Region Västmanland lagt ut lasarettsområdet till försäljning.

Tidigare har planen varit att regionen skulle riva lasarettsbyggnaden, och därefter

försälja marken. Nu säljs alltså den befintliga byggnaden, och ansvaret för den

övergår till köparen.

Region Västmanlands försäljning av lasarettsområdet pågår.

Kontroll över områdets utveckling

Sala kommun har liksom alla andra svenska kommuner planmonopol, vilket regleras

iplan— och bygglagen (PBL). Planmonopolet innebär att kommunen äger rätt att

bestämma var, när och hur bebyggelse skulle tillkomma eller förändras. Alltså har

Sala kommun redan idag full kontroll över områdets utveckling.

En framtida köpare av lasarettsområdet, oavsett om det är Sala kommun eller en

annan aktör, måste alltså följa de detaljplaner som Sala kommun fastställer.

Ekonomiska konsekvenser

Om Sala kommun skulle förvärva lasarettsområdet för att sedan utveckla det så

skulle det sannolikt ske i form av ett exploateringsprojekt, för vilket en

exploateringskalkyl skulle behöva upprättas, i syfte att avgöra om projektet är

ekonomiskt gångbart.

Även om ett exploateringsprojekt skulle vara kostnadsneutralt för Sala kommun, så

skulle ett kommunalt förvärv innebära en likviditetsbelastning. Då kommunens

investeringsbudget, som ska följa regeln att investeringar ska ske inom ramen för

summan av avskrivningar och resultat, är intecknad för de investeringar i egna

lokaler som Sala kommun behöver genomföra, så också ett upplåningsbehov till

följd av ett eventuellt strategiskt beslut om förvärv.
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Ställt mot det  omfattande  investeringsbehov som Sala kommun står inför de

kommande tio åren, och det relativt svaga skatteunderlag som förväntas under den

kommande treårsperioden, så kan det antas att projektets inverkan på kommunens

ekonomiska läge därför antas bli betydande.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

a_tt avslå förslaget

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande
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Lasarettsområdet där nuvarande lasarettsbyggnad finns är en mycket viktig

strategisk plats invid resecentrum, nära till centrum och beläget invid

parkområdet vid Ekeby dammar.

För Sala kommun är detta område oerhört värdefullt. Kommunen måste därför

ta initiativet till att få full förfoganderätt över detta område. Det är viktigt att

kommunen kan bestämma över hur utvecklingen av stadens centrum ska ske

och hur detta ska bebyggas. Ett så viktigt område som Lasarettsområdet kan

inte överlämnas till andra aktörer utom kontroll för kommunen.

Från Socialdemokraterna föreslår vi att kommunstyrelsen föreslår

kommunfullmäktige att förvärva Lasarettsområdet från Region Västmanland

och att en plan arbetas fram hur området ska detaljplaneläggas och användas.

Sala 2020-02—27
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Ulrika Spårebo (S)

Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen


