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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 351

Delegation av beslut om avsiktsförklaring
avseende Hospitalet, del av Kronåsen 1:25 till
mark- och exploateringsutskottet

KSN-2018-1569

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attdelegera beslut om att ingå avsiktsförklaring avseende Hospitalet, del av
Kronåsen 1:25, till mark-och exploateringsutskottet

Yrkande

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Den 21 maj 2018 beslutade mark och exploateringsutskottet att ge i uppdrag till
stadsbyggnadsförvaltningen att inleda en idétävling för försäljningav Hospitalet, del av
Kronåsen 1:25. Som en följd av tävlingen avser kommunen att ingå en avsiktsförklaring med
en av finalisterna som reglerar förslag till fortsatt försäljningsprocess och kommande
kostnadsfördelning i samband med planläggning. Med anledning av att förhandlingen
mellan parterna ännu inte är avslutad finns det risk för att båda parter kan lida skada om
information som diskuteras och delas under försäljningsprocessen kommer obehöriga till
del. Det är av största vikt att informationen, intill dess förhandlingen är avslutad och
eventuell överenskommelse nåtts, hålls inom en begränsad krets av personer. Därför
föreslås att beslut om förslag till avsiktsförklaring delegeras till mark och
exploateringsutskottet.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
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Click or tap here to enter text. 

Delegation av beslut om avsiktsförklaring 
avseende Hospitalet, del av Kronåsen 1:25 till 
mark- och exploateringsutskottet  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att delegera beslut om att ingå avsiktsförklaring avseende Hospitalet, del av 

Kronåsen 1:25, till mark- och exploateringsutskottet 

 

Ärende 

Den 21 maj 2018 beslutade mark och exploateringsutskottet att ge i uppdrag till 

stadsbyggnadsförvaltningen att inleda en idétävling för försäljning av Hospitalet, del av 

Kronåsen 1:25. Som en följd av tävlingen avser kommunen att ingå en avsiktsförklaring 
med en av finalisterna som reglerar förslag till fortsatt försäljningsprocess och 
kommande kostnadsfördelning i samband med planläggning. Med anledning av att 

förhandlingen mellan parterna ännu inte är avslutad finns det risk för att båda parter 

kan lida skada om information som diskuteras och delas under försäljningsprocessen 
kommer obehöriga till del. Det är av största vikt att informationen, intill dess 

förhandlingen är avslutad och eventuell överenskommelse nåtts, hålls inom en 
begränsad krets av personer. Därför föreslås att beslut om förslag till avsiktsförklaring 

delegeras till mark och exploateringsutskottet.  
 

Kommunstyrelsen 

Joachim Danielsson  Mats Norrbom 

Stadsdirektör   Stadsbyggnadsdirektör 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2019-11-13 KSN-2018-1569 

  
Handläggare:  

Kristina Sandberg 
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