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Kommunledningsförvaltningen 
Charlotte Bergdahl 
0171-627249 
charlotte.bergdahl@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Försäljning av Åsundagården 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Åsundagården Tillinge-
Hummelsta 7:2 som trygghetsboende. 
 

2. Kostnader för en beräknad nedskrivning av tillgången finansieras genom 
en tillfällig omfördelning av budget 2021 med 6,5 miljoner kronor från 
centrala poster på finansförvaltningen till tekniska nämnden. 

Ärendet 

Bakgrund 
Åsundagården i Hummelsta har varit ett vård- och omsorgsboende i kommunal 
regi. Under 2020 beslutade vård- och omsorgsnämnden (VON 2020/106) att 
avveckla vård- och omsorgsboendet på grund av byggnadens fysiska utformning 
inte är optimal för verksamheten. Vård- och omsorgsförvaltningen har även 
framfört att de klarar av att tillhandahålla platser i andra vård- och 
omsorgsboenden fram till 2025. Övriga förvaltningar har ej behov av lokalen. 

I samband med att vård- och omsorgsnämnden sa upp hyreskontraktet kom ett 
politiskt initiativ om att sälja Åsundagården till Enköpings hyresbostäder AB för att 
skapa ett trygghetsboende. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom en fastighetsförmedling genomfört två 
värderingar, den ena värderingen är utifrån dagens verksamhet och den andra om 
fastigheten ska nyttjas som trygghetsboende, se bilaga 1 och 2. 

Lokalkostnaden för Åsundagården kommer att belasta kommunens interna 
lokalbank med cirka 1,7 miljoner kronor årligen från 2021-12-01. Fastigheten har 
en bostadsyta om cirka 1 065 kvadratmeter och lokalyta på cirka 1 967 
kvadratmeter. Byggnaden har god teknisk status och är väl underhållen enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Nuvarande detaljplan medger byggnader med två 
våningar och för ”allmänt ändamål”. 
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En beräknad kostnad för nedskrivning av tillgången som uppstår vid försäljningen 
finansieras genom att 6,5 miljoner kronor omfördelas tillfälligt från centrala poster 
på finansförvaltningen till tekniska nämnden. Inom centrala poster finns utrymme i 
budgeten att omfördela då kostnaderna för upplåning bedöms bli lägre än 
beräknat. Det beror framförallt på färre investeringar i kombination med en lägre 
räntenivå än budgeterat. 

Ärendets beredning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen har samarbetat för att ta fram förutsättningar att genomföra 
en försäljning av Åsundagården. EHB har tagit del av underlaget och har lämnat ett 
internbud på 15 miljoner kronor för att förvärva Åsundagården och göra om det till 
trygghetsboende.  

Ärendet har hanterats i tekniska nämnden 20 oktober 2021, KS2021/742 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen är positiv till att fastigheten säljs. Kommunen har 
inget behov av lokalen och därmed bör den avyttras för att undvika de löpande 
kostnader som lokalen medför. 

Ekonomiska konsekvenser 
Fastigheten är värderad till cirka 21,5 miljoner kronor och ett försäljningspris på 15 
miljoner kronor innebär en nedskrivning av tillgången motsvarande 6,5 miljoner 
kronor. Kostnaden för nedskrivningen uppstår det år försäljningen genomförs och 
påverkar det årets resultat. Kostnaden för nedskrivningen finns inte budgeterad för 
2021. 

För kommunen innebär försäljningen en kostnad för nedskrivning på 6,5 miljoner 
kronor för 2021. Samtidigt minskar lokalkostnaden för kommunen med 5,1 miljoner 
kronor fram till 2025 då vård- och omsorgsförvaltningen kan tillhandahålla platser i 
andra vård- och omsorgsboenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-11-01 
Bilaga 1: Värdering Åsundagården 2021-01-11 
Bilaga 2: Värdering Åsundagården 2021-09-15 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-10-20, § ?? 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2020-??? 
 
 
 
Charlotte Bergdahl  
Fastighetsstrateg 

 
 
 
Daniel Nilsson  
Ekonomichef  
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Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden



Protokollsutdrag  1 (3) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-20  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 103 Ärendenummer TF2021/812 

Försäljning Åsundagården, Tillinge-Hummelsta 7:2 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja 

Åsundagården Tillinge-Hummelsta 7:2 som trygghetsboende. 
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden en utökad budget för att täcka 

kostnaden för nedskrivningen. 

Tekniska nämnden för egen del 
Tekniska nämnden säljer Åsundagården som trygghetsboende under förutsättning 
att kommunfullmäktige godkänner försäljningen. 

Jäv 
Rickard Daxner (SD) och Ronny Holmberg (SD) lämnar mötet och deltar inte i 
beredning och beslut på grund av jäv.   

Beskrivning av ärendet 
Åsundagården i Hummelsta har varit ett vård- och omsorgsboende i kommunal 
regi. Under 2020 beslutade vård- och omsorgsnämnden (VON 2020/106) att 
avveckla vård- och omsorgsboendet på grund av byggnadens fysiska utformning 
som inte är optimal för verksamheten.  

I samband med att vård- och omsorgsnämnden sa upp hyreskontraktet kom ett 
politiskt initiativ om att sälja Åsundagården till Enköpings hyresbostäder AB (EHB) 
för att skapa ett trygghetsboende. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom Svensk fastighetsförmedling genomfört 
två värderingar, den ena värderingen är utifrån dagens verksamhet och den andra 
om fastigheten ska nyttjas som trygghetsboende, se bilaga 1 och 2. 

Lokalkostnaden för Åsundagården kommer att belasta kommunens interna 
lokalbank med ca 1,7 miljoner kronor årligen från 2021-12-01. Fastigheten har en 
bostadsyta om ca 1065 kvm och lokalyta på ca 1967 kvm. Byggnaden har god 
teknisk status och är väl underhållen. Byggnadens värmeförsörjning sker från 
bergvärme. Nuvarande detaljplan medger byggnader med två våningar och 
för ”allmänt ändamål”. 
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Sammanträdesdatum  
2021-10-20  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen har samarbetat med kommunledningsförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen för att ta fram förutsättningar för att genomföra en försäljning 
av Åsundagården. EHB har tagit del av underlaget och har lämnat ett internbud på 
15 miljoner kronor för att förvärva Åsundagården och göra om det till 
trygghetsboende.  

Förvaltningen föreslår att fastigheten säljs som trygghetsboende för att möta den 
politiska ambitionen och intresset från marknaden. Det finns inget intresse av 
lokalen från annan kommunal verksamhet.  

Nedskrivningsbehovet på ca 6,5 miljoner kr som uppstår vid försäljningen finns inte 
budgeterat hos tekniska nämnden.  

Bilaga 1: Värdering Åsundagården 2021-01-11 
Bilaga 2: Värdering Åsundagården 2021-09-15 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja 

Åsundagården Tillinge-Hummelsta 7:2 som trygghetsboende. 
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden en utökad budget för att täcka 

kostnaden för nedskrivningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden säljer Åsundagården som trygghetsboende under förutsättning 
att kommunfullmäktige godkänner försäljningen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja 

Åsundagården Tillinge-Hummelsta 7:2 som trygghetsboende. 
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden en utökad budget för att täcka 

kostnaden för nedskrivningen. 

Anders Wikman (NE) anmäler avvikande mening. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden säljer Åsundagården som trygghetsboende under förutsättning 
att kommunfullmäktige godkänner försäljningen. 

Anders Wikman (NE) anmäler avvikande mening. 
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Sammanträdesdatum  
2021-10-20  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Yrkanden 
Tomas Rådkvist (MP), Magnus Hellmark (C), Robert Haijlen (M), Hans Olsson (S), 
Hans Lövling (S) och Marie Ekberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katarina Härner 
0171-625286 
katarina.harner@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Försäljning Åsundagården, Tillinge-Hummelsta 7:2 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja 

Åsundagården Tillinge-Hummelsta 7:2 som trygghetsboende. 
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden en utökad budget för att täcka 

kostnaden för nedskrivningen. 

Förslag till nämnden 
Tekniska nämnden säljer Åsundagården som trygghetsboende under förutsättning 
att kommunfullmäktige godkänner försäljningen. 

Beskrivning av ärendet 
Åsundagården i Hummelsta har varit ett vård- och omsorgsboende i kommunal 
regi. Under 2020 beslutade vård- och omsorgsnämnden (VON 2020/106) att 
avveckla vård- och omsorgsboendet på grund av byggnadens fysiska utformning 
som inte är optimal för verksamheten.  

I samband med att vård- och omsorgsnämnden sa upp hyreskontraktet kom ett 
politiskt initiativ om att sälja Åsundagården till Enköpings hyresbostäder AB (EHB) 
för att skapa ett trygghetsboende. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom Svensk fastighetsförmedling genomfört 
två värderingar, den ena värderingen är utifrån dagens verksamhet och den andra 
om fastigheten ska nyttjas som trygghetsboende, se bilaga 1 och 2. 

Lokalkostnaden för Åsundagården kommer att belasta kommunens interna 
lokalbank med ca 1,7 miljoner kronor årligen från 2021-12-01. Fastigheten har en 
bostadsyta om ca 1065 kvm och lokalyta på ca 1967 kvm. Byggnaden har god 
teknisk status och är väl underhållen. Byggnadens värmeförsörjning sker från 
bergvärme. Nuvarande detaljplan medger byggnader med två våningar och 
för ”allmänt ändamål”. 



  2 (2) 

  

 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen har samarbetat med kommunledningsförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen för att ta fram förutsättningar för att genomföra en försäljning 
av Åsundagården. EHB har tagit del av underlaget och har lämnat ett internbud på 
15 miljoner kronor för att förvärva Åsundagården och göra om det till 
trygghetsboende.  

Förvaltningen föreslår att fastigheten säljs som trygghetsboende för att möta den 
politiska ambitionen och intresset från marknaden. Det finns inget intresse av 
lokalen från annan kommunal verksamhet.  

Nedskrivningsbehovet på ca 6,5 miljoner kr som uppstår vid försäljningen finns inte 
budgeterat hos tekniska nämnden.  

Bilaga 1: Värdering Åsundagården 2021-01-11 
Bilaga 2: Värdering Åsundagården 2021-09-15 

 
 
 
Gunilla Fröman 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Katarina Härner 
Fastighetschef 
Enköpings kommun  

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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