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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun,
mark för patienthotell
Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller godkännande av försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i
Solna kommun, mark som tidigare var avsett för patienthotell och var en del
av Projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS).

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att försälja del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för
patienthotell, utbildning, kontor och centrumändamål
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra försäljningen.
Landstingsstyrelsen har – under förutsättning av landstingsfullmäktiges
beslut – för egen del beslutat att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra
försäljning av fastighet till ett marknadsvärde med hänsyn tagen till
kommande planering för tunnelbana, samt underteckna avtal för del av
fastigheten Haga 4:18, mark för patienthotell, utbildning, kontor och
centrumändamål i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.

Landstingsstyrelsens motivering
Utvecklings- och planprocessen för Nya Karolinska Solna (NKS) har sedan
tidigare inrymt planering för ett hotell för patienter och anhöriga i anslutning
till sjukhuset. Under utbyggnaden av NKS har frågan lyfts om patienthotellet
kan ägas av extern part, vilket skulle öppna för finansiering av byggnation
utifrån och för att hotellet då skulle kunna vara öppet för andra hotellgäster än
patienter och anhöriga.
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Ett kommersiellt hotell skulle ge landstinget möjlighet att hyra rum efter
behov vilket ger ett kostnadseffektivt användande, eftersom driften av hotellet
inte kommer att belasta landstinget efter en försäljning. En extern
fastighetsägare kommer därutöver sannolikt att utnyttja byggrätten i fråga
fullt ut, för hotell, utbildning, kontor, centrumändamål m.m., vilket på sikt
berikar området kring NKS och Hagastaden.
Stockholms läns landsting står inför historiskt stora investeringar under
kommande år, under fortsatt krav på att ekonomin ska vara i balans. En
försäljning av marken för patienthotellet skulle stärka Stockholms läns
landstings finansiella situation, samtidigt som framtida driftskostnader för
hotellet minimeras.
I enlighet med beslut i landstingsfullmäktige i oktober 2013 har uppförandet
av patienthotellet utgått ur Projektavtalet för Nya Karolinska Solna, samtidigt
som del av berörd fastighet Haga 4:18 ändrat klassificering till
marknadsfastighet. Kommande planering för tunnelbana i området torde ha
en positiv inverkan på fastighetens värde. Landstingsdirektören får nu i
uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten till marknadsvärde, samt
underteckna avtal för aktuell del av fastigheten.

Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 19 november 2013
§ 238, med S-ledamöternas reservation och V-ledamotens reservation.
Protokollet justeras den 2 december 2013.
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013
Ärendet kommer att behandlas i Locums styrelse den 28 november 2013.
Kompletterande handlingar utsändes senare

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2013-11-19

Datum för justering: 2013-12-02
Datum för anslag:
2013-12-03
--------------------------------------------------------------§ 238
Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för
patienthotell
LS 1310-1371
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar enligt S-ledamöternas förslag (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att inte föreslå landstingsfullmäktige besluta att försälja del av fastigheten Haga
4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell, utbildning, kontor och centrumändamål
(bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att försälja del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell, utbildning, kontor och centrumändamål
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra försäljningen
dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra försäljning av fastighet till ett marknadsvärde med hänsyn tagen till kommande planering för tunnelbana, samt underteckna avtal för del av fastigheten Haga 4:18, mark för patienthotell, utbildning, kontor
och centrumändamål i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
----------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss
Exp till:
Landstingsfullmäktige
Landstingsdirektören - uppdrag
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Landstingsstyrelsen, ärende 46

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för
patienthotell
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att försälja del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell,
utbildning, kontor och centrumändamål
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra försäljningen
dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med ett
förslag på en helhetsstrategi för hur området runt NKS och det som kallas Östra
Karolinska ska utvecklas och försäljas
att utifrån en sådan helhetsstrategi återkomma med förslag på försäljning och avtal
för del av fastigheten Haga 4:18 mark för patienthotell, utbildning, kontor och
centrumändamål
Socialdemokraterna anser att det behövs en helhetsstrategi för hur området runt NKS
och det som kallas Östra Karolinska ska utvecklas och försäljas. Det är inte rimligt
att landstinget avstyckar marken partiellt utan att avstyckningen är ett led i en
helhetsstrategi. Landstinget riskerar på så vis direkta och indirekta intäkter genom ett
försumligt hanterande av området. Stockholms läns landsting har inte råd med fler
dåliga affärer.
Vidare anser vi att det är mycket märkligt att beslutsunderlaget inte med en rad
omnämner att skälet till försäljningen är att delfinansiera förändringarna och
påbyggnaden i den framtida strålbyggnaden på NKS som majoriteten beslutat om.
Istället framstår det genom Moderaternas skrivning som att försäljningen sker för att
det generellt sett är bra med intäkter i en tid när landstinget investerar. Ur det
perspektivet är det än mer förvånande att landstinget fortfarande saknar en
helhetsstrategi för försäljning av området. Något som Socialdemokraterna länge
efterfrågat.

Stockholms läns landsting
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Locum har haft ett uppdrag om att ta fram en plan för hur området ska utvecklas.
Detta arbete verkar dock helt ha avstannat. Vi kan i alla fall konstatera att majoriteten
inte lagt fram några förslag till beslut vilket föranleder att tro att det råder en
osäkerhet hos majoriten om hur och över vilken tidsperiod som landstinget kan
komma att avyttra marken. Socialdemokraterna ser det som centralt att marken i
huvudsak används till att bygga bostäder och i övrigt lokaler med koppling till life
science området.
Slutligen gläds vi åt att Moderaterna och övriga majoriteten äntligen har förstått
värdet och betydelsen av tunnelbana för resenärer och för utveckling utav fastigheter.
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Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun,
mark för patienthotell
Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att inte föreslå landstingsfullmäktige besluta att försälja del av fastigheten
Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell, utbildning, kontor och
centrumändamål.

Utvecklings- och planprocessen för Nya Karolinska Solna (NKS) har sedan
tidigare inrymt planering för ett hotell för patienter och anhöriga i
anslutning till sjukhuset.
Ärendet tilläggsavtal 24, som bland annat innehöll ett beslut om att
uppförande av patienthotell skulle utgå ur avtalet samt ändra
klassificeringen av del av fastigheten Haga 4:18 till marknadsfastighet, var
uppe för behandling vid fullmäktige den 22 oktober. Vänsterpartiet deltog
inte i det beslutet framförallt på grund av hanteringen av påbyggnaden av
strålbyggnad. Vänsterpartiet har dock vid flera tillfällen tidigare även lyft
frågan om patienthotell.
Vänsterpartiet anser att den ursprungliga planen för patienthotell som var
planerat för patienter och anhöriga i anslutning till sjukhuset ska fortsätta
gälla. Vi anser inte att vi heller i denna fråga fått en ordentlig
konsekvensanalys utifrån ett patient- och anhörigperspektiv. I underlaget
finns bara ekonomiska konsekvenser och miljökonsekvenser redovisade.

Beslutsunderlag 2
Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Strategiska

fastighetsfrågor
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investeringar

Handläggare:
Marit

Brusdal

Penna

Landstingsstyrelsen

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna
kommun, mark för patienthotell
Är endeb eskr ivning
Ärendet gäller godkännande av försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i
Solna kommun, mark som tidigare var avsett för patienthotell och var en
del av Projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS).
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att försälja del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för
patienthotell, utbildning, kontor och centrumändamål
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra försäljningen
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del
besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att till ett marknadsvärde genomföra
försäljningen och underteclaia avtal för del av fastigheten Haga 4:18, mark
för patienthotell, utbildning, kontor och centrumändamål i enlighet med
vad som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens förslag och motivering
Sa m manfattning
Landstingsfullmäktige beslutade den 22 oktober 2013 att uppförandet av
patienthotellet utgår ur Projektavtalet för Nya Karolinska Solna samt att för
del av fastigheten Haga 4:18 ändra ldassificeringen till marknadsfastighet.
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Landstingsdirektören föreslås nu få i uppdrag att till ett marknadsvärde
genomföra, försälja och underteclaia avtal för aktuell del av fastigheten.
Bakgrund
Verksamheten på NKS är avsedd att ske i öppna vårdformer. Som stöd för
verksamheten har under utvecklings- och planprocessen planerats ett hotell
för patienter och anhöriga i anslutning till sjukhuset. Gällande detaljplan
medger en byggnation för patienthotell, utbildning, kontor och
centrumändamål. Planeringen har hittills omfattat ett patienthotell om 100
rum, vilket innebär att byggrätten inte fullt ut utnyttjas. Den outnyttjade
byggrätten kan enligt detaljplanen användas för såväl ett större hotell som
för kontor, handel i bottenvåningen, utbildning etc.
Under utbyggnaden av NKS har fråga väckts om inte patienthotellet skulle
kunna ägas av någon extern part och att hotellet inte bara skulle utgöra ett
hotell för patienter och anhöriga utan även vara öppet för andra
hotellgäster. Ett kommersiellt hotell kommer att kunna ge landstinget
möjlighet att hyra rum efter behov. En extern fastighetsägare kommer
sannolikt att utnyttja byggrätten fullt ut, för patienthotell/hotell,
utbildning, kontor, centrumändamål m.m.
Överväganden
En försäljning av marken för patienthotellet möjliggör en utbyggnad av ett
patienthotell/hotell, lokaler för kontor, utbildning, centrumändamål mm.
Driften av hotellet kommer heller inte att belasta landstinget vid en
försäljning.
Som underlag till en försäljning av marken för patienthotellet skall en
värdering göras av två av varandra oberoende värderingsinstitut. Det
framtagna marknadsvärdet skall utgöra köpeskillingen.
Förvaltningen föreslår att landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i
uppdrag att till ett marknadsvärde försälja och underteckna avtalet för del
av fastigheten Haga 4:18.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
En försäljning av marken för patienthotellet frigör kapital som stärker
Stockholms läns landstings finansiella situation vilket är av vikt med
utgångspunkt i de stora framtida investeringar som genomförs. Värdering
av aktuell del av fastigheten Haga 4:18 görs som underlag inför försäljning.
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Miljökonsekvenser av beslutet
En försäljning av marken för patienthotellet till extern part kommer inte
såvitt nu kan bedömas att innebära några miljökonsekvenser för
landstinget.

Toivo Heinsoo
[
Landstingsdirektör
Marit Brusdal Penna
Direktör SLL Strategiska
fastighetsfrågor och investeringar
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