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Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för att möjliggöra försäljning av friluftsområdet Pilsbo, fastigheterna Pilsbo 1:1 och 

Torsborg 13:1, ansöka om permutation av Stiftelsen Barnens Dag 
 
Ärendet 
Dåvarande fritids- och naturvårdsnämnd gav 13 september 2010 dåvarande fastighetsnämnd 
i uppdrag att fortsätta förhandlingar om ett förslag till försäljningsavtal för Pilsbo 
friluftsområde beläget vid Mälaren i Sigtuna kommun. 
 
Fastighetsnämnden har utarbetat ett förslag till försäljning. Friluftsområdet nyttjas av 
föreningar med stöd från Stiftelsens Barnens Dag varför nämnden föreslagit att stiftelsen 
ska permuteras före det att en försäljning sker. I stiftelsens stadgar står att stiftelsen ska 
stödja friluftsverksamhet som sker på de fastigheter som utgör friluftsområdet. 
 
Fastighetsnämnden förslår kommunfullmäktige hemställa till Kammarkollegiet att 
förändra/permutera stadgarna för stiftelsen Barnens Dag i Uppsala så att kopplingen till 
fastigheterna Pilsbo 1:1 och Torsborg 13:12 tas bort ur § 1 ”stiftelseförordnande. Bilaga 
 
Föredragning 
Pilsbo friluftsområde förvärvades av Uppsala kommun från BarnensDagföreningen 1969. 
Föreningen hade tidigare förvärvat området för en symbolisk summa från en privatperson 
med förbehåll att området skulle förvaltas som friluftsområde för föreningens syften. När 
kommunen köpte området från föreningen var avsikten att fortsätta förvalta området på 
samma sätt som föreningen gjort. Kommunen har skött sin förvaltning av området i enlighet 
med hur föreningen gjorde. Den årliga kostnaden för skötsel av området är cirka 200 tkr. På 
fastigheterna finns ett antal byggnader som är av låg standard och antingen behöver 
renoveras eller rivas. Motiven till varför friluftsområdet ska säljas är dels kostnaden för dess 
skötsel dels att det är beläget utanför Uppsala geografiska kommun och därvid nyttjas 
mindre frekvent av uppsalabor. 
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Under 1986 upplöstes BarnensDagföreningen och Stiftelsen Barnens Dag bildades. 
Ändamålet för stiftelsen är enligt stadgarna att stödja ”klena och på annat sätt behövande 
barn genom främjande av den verksamhet som i form av idrott, gymnastik, bad och 
friluftsaktiviteter bedrivs på fastigheterna Pilsbo 1:1 och Torsborg 13:1 i Sigtuna kommun”. 
Stiftelsens avkastning har under åren utdelats till föreningar som bedrivit lägerverksamhet i 
Pilsbo friluftsområde för barn i Uppsala kommun. 
 
Stiftelsen Barnens Dags bestämmelser har innebörden att stiftelsen ska främja en specifik 
verksamhet och på den plats som det i stiftelseurkunden refereras till. En försäljning av 
fastigheterna kan därför först ske om stadgarna i Stiftelsen Barnens Dag kan ändras, 
permuteras. Det kräver beslut i kommunfullmäktige. Frågan om försäljning åligger därefter 
kommunstyrelsen (utskottet för mark- och exploateringsfrågor) 
 
Ändringen innebär att stiftelsens koppling till de aktuella fastigheterna upphör och 
stadgarna ändras till att stiftelsen ska stödja ”klena och på annat sätt behövande barn genom 
främjande av verksamhet i form av idrott, gymnastik, bad och friluftsaktiviteter.” 
 
En sådan förändring gör det möjligt för stiftelsen att fortsätta stödja föreningar som bedriver 
verksamhet i enlighet med stadgarna men det kan då ske på valfri plats. Föreningarna har 
möjlighet att välja att fortsätta på Pilsbo friluftsområde eller hitta ett område inom Uppsala 
geografiska kommun där föreningar kan bedriva friluftsverksamhet med stöd av pengar från 
stiftelsen. Det ska nämnas att det inte finns ett precist motsvarande område i Uppsala 
kommun som det vid Pilsbo. Det finns dock områden som tillsammans kan sägas motsvara 
Pilsbo där verksamhet kan bedrivas i enlighet med stadgarna i stiftelsen. 
 
Friluftsområdet Pilsbo kommer att finnas kvar då det inte planeras att exploatera det i 
dagsläget, enligt besked från Sigtuna kommun. Området har ett visst skydd genom dels 
strandskyddsbestämmelserna dels förekomsten av nyckelbiotoper. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Försäljning av fastigheterna bedöms ge en intäkt som motsvarar fastigheternas bokförda 
värde varvid varken realisationsvinst eller -förlust uppstår. Idrotts- och fritidsnämnden, som 
idag förvaltar området, får minskade kostnader om ca 200 tkr per år motsvarande de 
driftkostnader som nämnden idag har för skötsel av området. 
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