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 Kommunstyrelsen 
 

Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att medge förlängning av borgen för AB UTK-Hallen innebärande dels att borgen gäller till 
31 december 2018 för ett lån om 2,2 mnkr dels att borgen gäller till 20 mars 2019 för en 
checkräkningskredit som maximalt kan uppgå till 3,6 mnkr, 
 
att borgen ska vara enkel borgen, samt 
 
att borgensavgift ska tas ut med 0,5 procent på aktuella skuldbelopp. 
 
 
Ärendet 
AB UTK-Hallen inkom den 30 maj med en begäran om att Uppsala kommun ska förlänga det 
borgensåtagande som kommunen 2006 beslutade om för två lån som bolaget har, bilaga 1. 
 
Borgensåtagandet avser de lån som bolaget ursprungligen tagit för att finansiera uppförandet 
av en tennishall på Gränby sportfält. Tennishallen är uppförd på en tomt som upplåts med 
tomträtt. 
 
Föredragning 
För behandling av borgensärenden finns en borgenspolicy av vilken det framgår att borgen 
ska medges restriktivt och om så sker ska den risk som en borgen medför minimeras. 
Villkoren för att kunna bevilja borgen är följande: 
 

- de lån som borgen avser ska vara avsedda för en investering 
- låntagaren ska kunna lämna en säkerhet för borgen 
- låntagarens kreditvärdighet ska vara tillfredställande. 
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Borgensbeslutet ska enligt policyn även innehålla en begränsning i tiden varvid borgen som 
längst kan gälla i sex år, en borgensavgift ska tas ut om 0,5 procent av det belopp som borgen 
avser samt att borgen tecknas i form av s.k. enkel borgen. Enkel borgen innebär att långivaren 
alltid ska kräva låntagaren före det att borgensmannen kan uppmanas att infria sin borgen. 
 
Vid borgensbeslut ska det även finnas en amorteringsplan för det lån som borgen avser. I det 
fallet att amorteringsplanen anger att ingen amortering ska ske ska detta framgå före det att 
borgensbeslutet fattas. 
 
Den nu gällande borgen som beslutades 2006 är en förlängning på en ursprunglig borgen som 
lämnades i samband med att tennishallen uppfördes.  Det åtagande som Uppsala kommun har 
är således grundat på ett ställningstagande som ligger relativt långt tillbaka i tiden. Idag är det 
tveksamt om kommunen skulle gå in i ett liknande åtagande då det nu finns förutsättningar att 
genomföra arenaprojekt utan att borgen behöver aktualiseras. 
 
För AB UTK-Hallens gällande borgen har Uppsala kommun en säkerhet i form av pantbrev 
på åtta miljoner kronor, i bästa inomläge. Detta innebär att två av de villkor, investering och 
säkerhet, som krävs för ett borgensbeslut är uppfyllda. Det tredje villkoret avser bolaget 
betalningsförmåga. Enligt borgenspolicyn ska kreditvärdigheten hos låntagaren bedömas dels 
utifrån skuldsättningsgraden dels utifrån likviditetsförutsättningarna på kort och lång sikt. Av 
den årsredovisningshandling som bolaget presenterat, bilaga 2, framgår att skuldsättnings-
graden är 11,8 dvs att skulderna är 11,8 gånger större än det egna kapitalet, att det egna 
kapitalet uppgår till 642 tkr och att bolaget har likvida medel motsvarande två månaders 
löpande utbetalningar. Dessa tal indikerar att bolaget har betalningsförmåga om än på en lägre 
nivå. Bolaget har dock över tid sköts sina amorteringar på det lån som har amorteringsplan 
utan anmärkning med en ekonomisk ställning motsvarande den som bolaget har idag. Bolaget 
kan därför anses ha en tillfredställande betalningsförmåga. 
 
För det lån som borgen avser finns en amorteringsplan som anger att lånet ska vara helt betalt 
per den 31 december 2020 medan checkräkningskrediten har varit amorteringsfri. Lånet som 
amorteras var per den 1 oktober 2 203 750 kronor varför borgen ska gälla för högst detta 
belopp. Checkräkningskrediten kan behöva vara amorteringsfri även fortsättningsvis då den 
utgör en del i bolagets likviditetsreserv. 
  
Mot bakgrund av vad som redovisats och av de handlingar som bolaget företett föreslås att 
borgen för både lån och checkräkningskredit ska förlängas med sex år. Borgensavgiften ska 
vara 0,5 procent på den skuld som borgen gäller för. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslut om att gå i borgen innebär att Uppsala kommun tar på sig en risk. Den borgensavgift 
som tas ut ska fonderas för att kunna möta den kostnad som uppstår om borgen måste infrias. 
Pantbreven gör att kommunen har en ytterligare begränsning av sin risk för den borgen som 
lämnas. 
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