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 Kommunstyrelsen 
 

Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde 
 
Förslag till beslut 
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.” 
 
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 27 augusti 2012. Kommunstyrelsens 
förslag och redovisning av ärendet med bilagor återges här som bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med sk minoritetsåterremiss som 
motiverades enligt följande: 
 
”att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta kontakt med 
Upplandsstiftelsen samt Knivsta och Sigtuna kommuner för att med dom undersöka 
möjligheten till gemensam förvaltning och utveckling av Pilsbo friluftsområde” 
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Föredragning 
Minoriteten i kommunfullmäktige har inte uppmärksammat att det rör sig om två olika frågor. 
Det fastighetsnämnden föreslog kommunfullmäktige var en förändring av stadgan för 
stiftelsen som i sin nuvarande form omöjliggör försäljning av de aktuella fastigheterna. Det 
kräver en permutation, något som kommunfullmäktige har att göra framställan om.  
 
När denna är beviljad av Kammarkollegiet kan processen att försälja området starta. Den 
motivering som givits återremissyrkandet berör detta kommande ärende. Det ankommer på 
fastigfhetsägarnämnden att bereda. Att i det sammanhanget kontakta i första hand Sigtuna 
kommun är naturligt men det ligger i nämndens ansvar att besluta om hur man genomför 
processen. 
 
Jag förutsätter att ett avtal om försäljning förs till kommunfullmäktige för beslut. Jag finner 
ingen anledning för kommunstyrelsen att frångå sitt tidigare förslag till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Fredrik Ahlstedt 
ordförande 














