Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-11-23
Kommunstyrelsen

Paragraf 215

Ärendenummer KS2021/408

Försäljning av fastigheten på Rådmansgatan 1 A-B och
Kryddgårdsgatan 13, Centrum 21:1
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden får i uppdrag att sälja
Rådmansgatan 1 A-B och Kryddgårdsgatan 13, Centrum 21:1.

Sammanfattning
Byggnaderna på fastigheten Centrum 21:1 består av flerfamiljshus och inrymmer
totalt tolv stycken bostadslägenheter. Lägenheterna hyrs till största del av
privatpersoner som fått besittningsrätt till lägenheterna och en mindre andel hyrs ut
via socialtjänsten. Byggnadernas skick är dåligt och ett större renoveringsbehov
föreligger i närtid.
Fastighetsfakta:
- Enköpings kommun äger fastigheten och förvaltas av fastighetsavdelningen.
- Värdering av fastigheten uppgår till 7 miljoner kronor.
- Bostadsyta: cirka 650 kvadratmeter.
- Tomtarea: 996 kvadratmeter.
- Driftskostnad: cirka 0,8 miljoner kronor/år.
- Bokförda värden: 2,6 miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom Svensk Fastighetsförmedling
genomfört en värdering och fastighetens värde är bedömd till 7 miljoner kronor
(bilaga 1).
Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt om fastigheten går att förädla
genom en ny detaljplan men har konstaterat att den begränsade markytan inte gör
det möjligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har frågat övriga förvaltningar om det
finns ett intresse att hyra fastigheten eller om det finns något incitament för att inte
sälja fastigheten. Inget intresse har inkommit (bilaga 2-3).
Ett högre bud än 10 miljoner kronor har inkommit i försäljningsprocess. I
kommunens delegationsordning ska beslut tas i kommunfullmäktige om summa för
försäljning överstiger detta värde.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-11-23
Kommunstyrelsen

Yrkanden
Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till förlag till beslut.
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till förslag till beslut.
Jesper Englundh (S) yrkar på återremiss.
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till förslag till beslut
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till förslag till beslut samt yrkar avslag på Jesper
Englundhs (S) återremissyrkande.
Bitte Myrsell (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att avgöra ärendet idag eller att
återremittera ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen avser att avgöra
ärendet idag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut och finner
att så sker.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-11
Bilaga 1: Värdering centrum 21-1
Bilaga 2: Remissutskick Rådmansgatan 1 A-B Kryddgården 13
Bilaga 3: Sammanställning remissrunda
Protokollsutdrag, tekniska nämnden 2021-05-10 § 57
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Charlotte Bergdahl
0171-627249
charlotte.bergdahl@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-11-11

KS2021/408

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheten på Rådmansgatan 1 A-B och
Kryddgårdsgatan 13, Centrum 21:1
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden får i uppdrag att sälja
Rådmansgatan 1 A-B och Kryddgårdsgatan 13, Centrum 21:1.

Ärendet
Bakgrund
Byggnaderna på fastigheten Centrum 21:1 består av flerfamiljshus och inrymmer
totalt tolv stycken bostadslägenheter. Lägenheterna hyrs till största del av
privatpersoner som fått besittningsrätt till lägenheterna och en mindre andel hyrs ut
via socialtjänsten. Byggnadernas skick är dåligt och ett större renoveringsbehov
föreligger i närtid.
Fastighetsfakta:


Enköpings kommun äger fastigheten och förvaltas av







fastighetsavdelningen.
Värdering av fastigheten uppgår till 7 miljoner kronor.
Bostadsyta: cirka 650 kvadratmeter.
Tomtarea: 996 kvadratmeter.
Driftskostnad: cirka 0,8 miljoner kronor/år.
Bokförda värden: 2,6 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom Svensk Fastighetsförmedling
genomfört en värdering och fastighetens värde är bedömd till 7 miljoner kronor
(bilaga 1).
Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt om fastigheten går att förädla
genom en ny detaljplan men har konstaterat att den begränsade markytan inte gör
det möjligt.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har frågat övriga förvaltningar om det finns ett
intresse att hyra fastigheten eller om det finns något incitament för att inte sälja
fastigheten. Inget intresse har inkommit (bilaga 2-3).
Ett högre bud än 10 miljoner kronor har inkommit i försäljningsprocess. I
kommunens delegationsordning ska beslut tas i kommunfullmäktige om summa för
försäljning överstiger detta värde.
Ärendets beredning
Ärendet har hanterats i tekniska nämnden 19 maj 2021 (TF2021/261).
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen är positiv till att fastigheten säljs. Kommunen har
inget behov av fastigheten och därmed bör den avyttras.
Ekonomiska konsekvenser
Ett försäljningspris över 10 miljoner kronor kommer att påverka kommunens
resultat positivt. En försäljning innebär även att kommunen undviker framtida
underhållskostnader som fastigheten medför.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser är identifierade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2021-11-11
Bilaga 1: Värdering centrum 21-1
Bilaga 2: Remissutskick Rådmansgatan 1 A-B Kryddgården 13
Bilaga 3: Sammanställning remissrunda
Protokollsutdrag, tekniska nämnden 2021-05-10

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden, för åtgärd

Daniel Nilsson
Tf ekonomichef
Enköpings kommun

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-05-19
Tekniska nämnden

Paragraf 57

Ärendenummer TF2021/261

Försäljning av fastigheten på Rådmansgatan 1 A-B och
Kryddgårdsgatan 13, Centrum 21:1
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att sälja fastigheten Centrum 21:1.

Reservationer
Anders Wikman (NE), Hans Olsson (S), Hans Lövling (S) och Marie Ekberg (S)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Byggnaderna på fastigheten Centrum 21:1 består av flerfamiljshus och inrymmer
totalt tolv stycken bostadslägenheter. Lägenheterna hyrs till största del av
privatpersoner som fått besittningsrätt till lägenheterna och en mindre andel hyrs ut
via socialtjänsten.
Byggnadernas skick är dåligt och ett större renoveringsbehov föreligger i närtid
gällande fasad, tak, fönster, invändiga ytskikt och tekniska installationer. Läget är
centralt inom Enköpings stadskärna.
Fastighetsfakta:


Enköpings kommun äger fastigheten och förvaltas av







fastighetsavdelningen.
Värdering av fastigheten uppgår till sju miljoner kronor.
Bostadsyta: cirka 650 kvadratmeter.
Tomtarea: 996 kvadratmeter.
Driftskostnad: cirka 798 804 kronor.
Bokförda värden: 2 647 692 kronor.

Förvaltningen har frågat övriga förvaltningar, EHB och ENA Energi om det finns ett
intresse att hyra fastigheten eller om det finns något incitament för att inte sälja
fastigheten. De svar som kom in visade inte något sådant intresse, se bilaga 2.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-05-19
Tekniska nämnden

Rådmansgatan 1 A-B

Kryddgårdsgatan 13

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att fastigheten inte uppfyller Enköpings kommuns
behov och att dess läge inte är av särskild strategisk betydelse som motiverar
fortsatt ägande. Utifrån detta och för att minska investeringskostnaderna framöver
är rekommendationen att sälja fastigheterna.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-05-19
Tekniska nämnden

Bilaga 1: Fastighetsvärdering
Bilaga 2: Remiss och yttrande från förvaltningarna
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att sälja fastigheten Centrum 21:1.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar på att tekniska nämnden ska skicka ärendet på
nämndremiss. Om ärendet ska avgöras idag så yrkar han på avslag.
Hans Olsson (S) yrkar bifall till Anders Wikmans förslag.
Tomas Rådkvist (MP) yrkar avslag på Anders Wikmans förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Han frågar nämnden om
ärendet ska avgöras idag eller skickas som nämndremiss enligt Anders Wikmans
förslag. Ordförande finner att ärende ska avgöras idag.
Ordförande frågar nämnden om den bifaller eller avslår förvaltningens förslag till
beslut. Han finner att nämnden bifaller förslaget.
Votering begärs.

Omröstning
Ordförande ber ledamöterna att rösta med "handen" i Teams när han först frågar
vilka som bifaller förvaltningens förslag till beslut och sedan vilka som avslår
förvaltningens förslag till beslut. Förslaget bifalls med rösterna 5-4.
Tomas Rådkvist (MP) - bifall
Anders Wikman (NE) - avslag
Robert Haijlen (M) - bifall
Magnus Hellmark (C) - bifall
Christer Löthegård (C) - bifall
Hans Olsson (S) - avslag
Hans Lövling (S) - avslag
Marie Ekberg (S) - avslag
Rickard Daxner (SD) - bifall
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johannes Tjulin
0171-625910
johannes.tjulin@enkoping.se

PM

Ärendenummer

2021-04-21

Änr

Adress

Sammanställning av remissutskick gällande försäljning av
fastigheten Centrum 21:1
Remissutskicket skickades via mejl den 2021-03-16 till samtliga förvaltningschefer inom
kommunen, avdelningschefer på SBF samt till EHB och ENA Energi. Svarstiden för
utskicket var till och med 2021-04-15. Nedan redovisas de tre svar som inkommit.
Förvaltning och eventuell
avdelning

Intresse av att hyra
fastigheten

Vård och omsorgsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Serviceutveckling

Nej
Nej
Nej

Incitament för att
fastigheten inte ska
säljas
Nej
Nej
Nej

Med vänlig hälsning

Johannes Tjulin
Fastighetsförvaltare
Enköpings kommun

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
samhallsbyggnadsforvaltning@enkoping.se
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