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§ 11 

 

Prissättning av mark för restaurangverksamhet i Östra Fyrislund 

KSN-2018-0367 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att från prissättningsmodellen som kommunstyrelsen antog 2018-03-07 undanta området som anges i 

ärendets bilaga 1., 

 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att efter anbudsförfarande sälja området i ärendets bilaga 

1. 

 

att lägsta pris för fastighet inom området i ärendets bilaga 1 ska följa prissättningsmodellen som 

kommunstyrelsen antagit 2018-03-07 

  

 

Sammanfattning 
Försäljning av verksamhetsmark sker idag till intressenter enligt intresselista till ett fast pris enligt 

prissättningsmodell som kommunstyrelsen antog 2018-03-07 (KSN-2018-0367). 

 

Efter att kommunstyrelsen antog prissättningsmodellen har stadsbyggnadsförvaltningen arbetat vidare 

med att sälja mark i Östra Fyrislund. Under detta arbete har stadsbyggnadsförvaltningen sett att 

området skulle vara möjligt att sälja för restaurangverksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2019-02-13 
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Kommunstyrelsen 

Prissättning av mark för restaurangverksamhet i Östra Fyrislund 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att undanta det markerade området i ärendets bilaga 1 från gällande prissättningsmodell, i 

enlighet med föredragningen i ärendet, samt 

 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att efter anbudsförfarande sälja området i ärendets 

bilaga 1. 

 

Ärendet 

Försäljning av verksamhetsmark sker idag till intressenter enligt intresselista till ett fast pris 

enligt prissättningsmodell som kommunstyrelsen antog 2018-03-07 (KSN-2018-0367).  

 

Efter att kommunstyrelsen antog prissättningsmodellen har stadsbyggnadsförvaltningen 

arbetat med att sälja mark i Östra Fyrislund. Under detta arbete har stadsbyggnads-

förvaltningen sett att området i Bilaga 1 skulle vara möjligt att sälja för 

restaurangverksamhet.  

 

Samtidigt som intresset för restaurangverksamhet i Östra Fyrislund är stort, är området som 

stadsbyggnadsförvaltningen ser som lämpligt för restauranger litet. Ett anbudsförfarande ger 

samtliga intressenter samma förutsättningar, villkor och möjlighet att förvärva mark för 

restaurangverksamhet. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

Föredragning 

Området i Bilaga 1 föreslås delas upp i tre fastigheter som sedan säljs genom ett 

anbudsförfarande. Bedömning av inkomna anbud föreslås ske genom en sammanvägning av 

pris, innehåll och utformning. Dock föreslås ett lägsta pris på samma belopp som i den 

prissättningsmodell som kommunstyrelsen antog 2018-03-07 (KSN-2018-0367). 

 



Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att en försäljning av området i Bilaga 1, genom anbud, 

kan vara genomfört under 2019. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Om försäljningen av området i Bilaga 1 sker genom anbud istället för nuvarande prissättning 

skulle det antingen medföra att kommunens intäkter för området ökar eller blir oförändrat. 

Några andra betydande konsekvenser för kommunens ekonomi, ser inte 

stadsbyggnadsförvaltningen att den föreslagna ändringen i prissättningsmodellen medför. 
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