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 Kommunstyrelsen 
 

Överföring av avslutade/ pågående projekt och inventarier till nybildade 
fastighetsbolag samt hyresjustering för sport- och rekreationsanläggningar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att respektive fastighetsbolag ska göra tilläggsköp dels av under 2012 avslutade projekt dels 
av pågående projekt dels av inventarier i enlighet med bilaga 1 
 
att för de projekt som tilläggsköps och avser tillkommande faciliteter ska hyra debiteras from 
ianspråktagandet 
 
att för övriga projekt som tilläggsköps får hyresjustering ingå som en del i den övergripande 
översyn som ska göras av hyresnivåer och -villkor from 2014, samt 
 
att hyror som satts avseende Uppsala Kommuns Sport- och Rekreationsfastigheter AB:s 
anläggningar ska justeras för 2013 i den del de har angivits inklusive förbrukning men har 
beräknats exklusive förbrukning. 
 
Ärendet 
Vid försäljning av Uppsala kommuns verksamhetsfastigheter fanns en rad projekt som 
antingen avslutades sent under 2012 eller var pågående vid försäljningstillfället. Dessa projekt 
har inte värderats i de försäljningar som gjorts varför kompletterande köp ska ske. Köpen 
avser sådana projekt som tillför bolagen värde och därför kan påverka hyran för de lokaler 
som bolagen tillhandahåller. Projekten är beställda av verksamheterna och det finns en 
medvetenhet att de är hyrespåverkande. 
 
Utöver projekt som avslutats och är pågående finns det även inventarier som tillhör 
anläggningarna. Dessa inventarier ska bolagen förvärva från de nämnder som tidigare haft 
ansvaret för anläggningarna. Både projekt och inventarier som ska tilläggsköpas finns hos 
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fastighetsägarnämnden, idrotts- och fritidsnämnden respektive gatu- och 
samhällsmiljönämnden. 
 
Kommunstyrelsen fick i det beslut som kommunfullmäktige fattade den 10 december 2012 
rätten att besluta om åtgärder som behövs för att genomföra de transaktioner som framgick av 
föredragningen i ärendet. I detta ärende redogörs för tilläggsköpen och hur de påverkar 
resultatet för bolagen och Uppsala kommun. 
 
Föredragning 
De projekt som avslutats sent under 2012 eller var pågående vid tillfället för 
fastighetsförsäljningarna har lite olika karaktär. Projekten kan grovt klassificeras i följande 
grupper: 
 
 Nyproduktion av lokaler 
 Hyresgästanpassning av befintliga lokaler 
 Standardhöjning av befintliga lokaler 
 Åtgärder som säkerställer funktion och kvalitet över lång tid av fastigheterna. 
 
Projekten har sammanställts och förtecknats i bilaga 2.  Utifrån denna förteckning har en 
sammanställnings gjorts, bilaga 1, där projekten fördelats per bolag. I sammanställningen 
ingår även de inventarier som ska förvärvas. Några av projekten ska stanna i Uppsala 
kommun då de avser sådana fastigheter som kommunstyrelsen fortsättningsvis ansvarar för. 
 
 I de fall projekt avser antingen uteslutande underhållsinsatser eller är projektering av åtgärder 
som inte kommer att genomföras måste dessa projekt avskrivas. Avskrivningen medför att 
nedlagda resurser blir kostnadsförda och kommer därmed att belasta resultatet för Uppsala 
kommun under 2013. Av bilaga 1 framgår storleken av de projekt som stannar i Uppsala 
kommun, hos kommunstyrelsen, och hur stor andel av projekten som avskrivs. 
 
För bolagen medför tilläggsköp av projekten att de får en kostnad för dessa projekt under 
2013. De större tilläggsköp som görs avser hela anläggningar för vilka bolagen kan debitera 
hyra från den tidpunkt som projekten ianspråktas. För del av projekten balanseras därför 
kostnaden med de intäkter som bolagen kan få. 
 
Del av de tilläggsköp som Uppsala Kommuns Sport- och Rekreationsfastigheter AB gör avser 
anläggningar och inventarier som tidigare hanterats av idrotts- och fritidsnämnden. Den hyra 
som satts för de fastigheter som bolaget förvärvat från Uppsala kommun är angiven att 
inkludera värme och förbrukningar. Hyresnivån är dock beräknad på fastighetsägarnämndens 
kostnader och där ingick inte värme och förbrukningar på alla fastigheter. Hyran för de 
anläggningar som bolaget upplåter till Uppsala kommun ska därför korrigeras för 2013 så att 
den även täcker värme och förbrukningar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärden att avsluta och överföra projekten påverkar bolagens ekonomi negativt under 2013 
då alla åtgärder inte medför en justering av hyran för 2013. Samtidigt är det inte alla projekt 
som kan överföras till bolagen då del av projekten dels har avsett underhållsinsatser dels avser 
projekt som kan karaktäriseras som ”förgävesprojekt”. I dessa delar bär Uppsala kommun 
kostnaden då projekten avskrivs och därmed kostnadsförs i kommunens resultat för 2013. 
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Den negativa resultatpåverkan för Uppsala kommun av de projekt som måste avskrivas 
uppgår till knappt 13 mnkr. Detta belopp belastar 2013 års resultat för Uppsala kommun. 
 
De transaktionskostnader som försäljningarna medför i form av stämpelskatt ska bolagen 
bära.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
































