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Interpellation om försäljningsinsatser kopplade till kommunalt ägda fastigheter. 

Fastighetsmarknaden i Uppsala är inte lika het som den varit under de senaste 10 åren. Kommunen 
genomför inom ramen för USABs verksamhet flera försök att sälja fastigheter inom några av 
kommunens fastighetsbolag. Även fastigheter inom kommunstyrelsens ansvar har försökts säljas. 
Bland annat Hospitalet har varit ute till försäljning men försöket har misslyckats. I grunden tycker jag 
att det är bra att kommunkoncernen försöker stärka sin balansräkning genom att avyttra fastigheter 
som bedöms kunna förvaltas och utvecklas bättre än under kommunens ägarskap. Samtidigt är det 
viktigt att kommunen på alla sätt agerar professionellt i förvaltningen av sina tillgångar. Tillgångarna 
är kommuninvånarnas. 

I flera fall har kommunen indikerat att försäljningskostnader av fastighetsbolag belastar kommunens 
finansförvaltning och inte ägaren av fastigheterna. Det är en ekonomisk ordning som jag anser vara 
helt fel då det innebär att en affärs totala ekonomi inte beskrivs på ett korrekt sätt. Om man gör så 
kan man dölja dåliga affärer i den stora ”slaskpott” som kallas finansförvaltning. Försöken att sälja 
Gottsunda centrum, och omkringliggande fastigheter samt byggrätter som ägs av UKFAB samt 
Uppsalahem, har beskrivits som ett sådant exempel. Förutom att det blir en felaktig hantering av 
kostnader fruktar jag också att försäljningsförsöken av Gottsunda centrum och kringliggande 
fastigheter kan innebära att priset på bostadsfastigheter och byggrätter säljs till underpriser för att 
till varje pris lyckas med en helhetsförsäljning. I Gottsundas fall också utan att lagligt kunna binda upp 
en köpare till framtida aktiviteter/insatser. 

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling; 

- Hur går det med försäljningsprojekten kopplat till USABs relevanta fastighetsbolag i detta 
mindre positiva marknadsläge? 

- Kan du garantera att inte kommunen kommer att genomföra försäljningar som innebär 
förlustaffärer efter att försäljningskostnader inräknats? 

- Kommer alla kostnader som försäljningsförsök innebär bokföras i de bolag som äger 
fastigheterna som kommunkoncernen försöker sälja? 

- Kan du garantera att varje del av försäljningen av Gottsunda centrum, kringliggande 
fastigheter och byggrätter var för sig kommer att säljas till marknadspris? 
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