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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
Landstingsrådsberedningen 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 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

Landstingsrådsberedningens 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
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av byggnation utifrån och för att hotellet då skulle kunna vara öppet för
andra hotellgäster än patienter och anhöriga.
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 minimieras.
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
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013
Ärendetkommer att behandlas i Locums styrelse den 28 november 2013

Torbjörn Rosdahl
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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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