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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 288 

Förvärv och försäljning av Arenakoncernbolaget med dotterbolag 
KSN-2014-0125 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Uppsala Stadshus AB förvärvar samtliga aktier i Arenakoncembolaget med dess dotterbolag 
Uppsala Fastighetsprojekt Holding AB, Uppsala Fastighetsprojekt Fas 2 AB och Uppsala 
Fastighetsprojekt Operatörsbolaget AB, 

att aktierna förvärvas för en köpeskilling om 50 002 kronor, 

att omedelbart efter förvärvet överlåta samtliga aktier i Arenakoncembolaget med dess dotterbolag, 
till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 

att aktierna överlåts för en köpeskilling om 50 002 kronor, samt 

att den av EU-kommissionen prövade avsiktsförklaringen ska gälla som avtal mellan Uppsala 
kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden samt att kommunen ska ingå tomträttsavtal, 
hyresavtal samt optionsavtal, i enlighet med de huvudsakliga villkor den avsiktsförklaring som prövats 
av EU-kommiss-ionen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att förlänga gällande samarbetsavtal mellan Arenakoncembolaget, att gälla till och med den 29 januari 
2018, med i övrigt oförändrade villkor. 

Ej deltagande i beslut 
Simon Alm (SD) deltar inte i beslutet. 

Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) deltar inte i beslut rörande att-sats 
1-5. 

Reservationer 
Maria Gardfjell (NT) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande och avger 
skriftlig reservation enligt bilaga A § 288. 

Bona Szatmåri Waldau (V) reserverar sig mot beslutet till fönnån för bifall till eget avslagsyrkande 
och avger skriftlig reservation enligt bilaga B § 288. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 288. 

Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KB) avger särskilt yttrande enligt bilaga D § 288. 
Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

/11)\ 
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upPle», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

(§ 288, forts) 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar bifall till eget förslag. 

Maria Gardfjell (MP) och Rona Szatmåri Waldau (V) yrkar avslag på föreliggande förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD): 
bifall till sjätte att-satsen; att förlänga gällande samarbetsavtal mellan Arenakoncernbolaget, att gälla 
till och med den 29 januari 2018, med i övrigt oförändrade villkor. 

Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol och Markus Lagerquist (alla M) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 

Sammanfattning 
EU-kommissionen har den 2 maj 2013 godkänt en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och 
Uppsala Arena 2010 AB, som innebär att Uppsala kommun ska stödja uppförandet av en 

• inomhusarena för idrott m.m. Projektet ska finansieras dels genom ett stöd från Uppsala kommun om 
150 miljoner kronor och dels genom extern finansiering. Projektet har försenats bl.a. på grund av 
svårigheter med att hitta externa finansiärer samt på grund av att detaljplanearbetet förskjutits, vilket 
också har medfört att projektet fördyrats. För att säkra projektets fortlevnad och därmed uppförandet 
av anläggningen förslås att Uppsala kommun ska förvärva Uppsala Arena 2010 AB samt omedelbart 
vidareförsälja bolaget till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer att-sats 1-5 mot avslag och finner bifall. 

Votering begärs och verkställs. 
Ordförande föreslår en propositionsordning där den som vill bifalla att-sats 1-5 röstar JA och den som 
vill avslå densamma röstar NEJ. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. 

Voteringen resulterar i nio JA-röster mot två NEJ-röster. 

JA-röster avges av: 
• Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), 
Eva Christiernin (S), Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringbom Anadol (M), Markus Lagerquist (M). 

NEJ-röster avges av: 
Maria Gardfjell (MP) och hona Szatmåri Waldau (V). 

Avstår: 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD). 

Med nio ja-röster mot två nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla att-sats 1-5. 

Ordföranden ställer slutligen sjätte att-satsen mot avslag och finner bifall. 

Utdragsbestyrkande 
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Reservation Reservation 

Kommunstyrelsen 13 december 2018 

Förvärv och försäljning av Arenakoncernbolaget med dotterbolag 

Miljöpartiet yrkar avslag till ärendet. Vi ser inte att det finns något skäl att gå vidare med projektet. 

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP) 



Kommunstyrelsen 2017-12-13 

Ärende 28 Förvärv och försäljning Uppsala Arena 2010 AB 

Reservation till föntiån för avslag på förslaget om att förvärva bolaget. 

Motivering 

Tillkomsten av en ny arena, först kallad Gränby Arena och sedan Uppsala arena, har varit en 
segdragen process. Det första upplägget som Almtuna presenterade, mandatperioden 2002-2006, var 
Vänsterpartiet positiv till. Som ansvariga för idrottsfrågor bidrog vi även till att projektet kunde 
komma igång, bl.a. genom att lösa markfrågan. 

När projektet förlorade sin huvudfinansiär och krav ställdes på en hög kommunal investering föreslog 
vi att avtalet skulle förhandlas om för att istället avse en modern idrottsarena med stor läktarkapacitet 
utifrån idrottens behov och inte en evenemangsarena. Vårt yrkande då var: 

"I första hand vill vi därför omförhandla avtalet och få till en mindre arena i samarbete med föreningar 
och andra intressenter. I andra hand att kommunen i egen regi bygger en funktionell arena anpassad 
för issportema." 

Nu konstaterar vi att Uppsala ännu inte fått någon arena samtidigt som Gränby ishall lappas och lagas 
istället för att totalrenoveras eller ersättas av en ny ishall. Uppsala behöver en modern och funktionell 
ishall för konståkning, hockey och andra issporter med bra läktarkapacitet och biytor, som fyller alla 
krav på en arena för såväl bredd som elit. 

Vi anser att kommunen inte ska delta i projektet för att få fram en eventarena, däremot ska vi göra 
nödvändiga satsningar på isidrotterna. 

238 

Bona Szatmåri Waldau 
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Ärende Förvärv och försäljning av Arenakoncernbolaget med dotterbolag 

Särskilt yttrande Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna tog del av ärenden först på mötet. Det fanns inte möjlighet att fullt ut 
fatta ett klokt beslut i frågan varför vi valde att avstå i omröstningen. Sverigedemokratema 
har tidigare i upplägget om Uppsala Arena varit kritiska till finansiefingsupplägget. 

Det ska inte förväxlas med partiets syn på visionen om Uppsala Arena som i grunden är god 
då mer isyta behövs och en stor mötes-/eventarena saknas i Uppsala. 

Simon Alm 
(SD) 
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Ärende 28 
Förvärv och försäljning av Arenakoncernbolaget med dotterbolag 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Centerpartiet och Kristdemokraterna har tidigare ställt sig positiva till byggandet av Uppsala 
Eventcenter, och står alltjämt bakom ambitionen med projektet. Det aktuella ärendet 
delgavs emellertid oppositionen mindre än 24 timmar innan kommunstyrelsens 
sammanträde. Det är djupt problematiskt ur ett demokratiskt hänseende att skarpa förslag 
tas upp med så kort varsel, då det innebär att väljarnas representanter får svårt att fatta väl 
informerade och underbyggda beslut. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att det förvärvs- och försäljningsförfarande som 
föreslås i ärendet är märkligt. Om kommunen ska förvärva Arenakoncernbolaget med 
dotterbolag endast för att sälja dem vidare utan ändringar förefaller kommunens 
inblandning som mellanhand överflödig. Centerpartiet och Kristdemokraterna vill därför ha 
tid att gå igenom ärendet ordentligt och säkerställa att ett verkställande inte skulle innebära 
ytterligare åtaganden eller kostnader för kommunen. Därtill önskar Centerpartiet och 
Kristdemokraterna få klarhet i vad det föreslagna förvärvet och den föreslagna försäljningen 
skulle innebära för framtiden, om Samhällsbyggnadsbolaget i likhet med Fas 2 bolaget inte 
skulle lyckas ta projektet vidare till fas 3 innan slutet av kvartal två 2018. Likvideras då 
bolaget, återgår det i kommunal ägo, eller ska kommunen försöka hitta ännu en ny 
intressent för att driva det vidare? Dessa är frågor som behöver besvaras innan ett slutgiltigt 
beslut fattas. 

Mot bakgrund av ovanstående biföll Centerpartiet och Kristdemokraterna förslaget att 
förlänga samarbetsavtalet med Arenakoncernbolaget till 29 januari 2018, men avstod från 
att ta ställning till ärendets övriga förslag. 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I(D) 

1:erpartiet 



Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
arlene Burwick (S), ordförande 

Ingela Persson, sekreterare 

411Å-PiU 

Fredrik Ahlstedt (M), justerare 

Kommunledningskontoret den 20 december 2017. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

Plats och tid: Bergius, 13:00 — 16:00 

Beslutande: Marlene Burwick (S), Ordförande 
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordf 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Eva Christiemin (S), fr o m § 267 
Bona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M), t o m § 265 
Markus Lagerqvist (M), fr o m § 266 
Carolina Bringbom Anadol (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Eva Christiemin (S), t o m § 266 
Johan Lundqvist (MP) 
Hanna Mörck (V) 
Daniel Rogozinski (V) 
Mats Gyllander (M) 
Anna Manell (L) 
Anne Lennartsson (C) 
Carolina Bringbom (M) 
Markus Lagerqvist (M), t o m § 
265 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Grapp, 
stadsjurist. Marica Nordvall, kommunikationsdirektör. Mats Norrbom, 
stadsbyggnadsdirektör. Susanne Eriksson, politisk stabschef (S), Therese Fällman, 
stabschef. Anders Fridborg, säkerhetschef. Ylva Opard, enhetschef. Maria Ahrgren, 
processledare. Elias Larsson, pol sekr. (V), Sara Persson, pol. sekr. (M), Joachim 
Holmertz, pol. sekr. (C), Pia Agestedt, pol. sekr. (MP), Victor Landing, pol. sekr.(KD), 
Ingela Persson, kommunsekreterare. 

Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 261 - 289 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2018-01-11 Sista dag att överklaga: 2018-01-12 
2017-12-21 Anslaget tas ner: 2018-01-15 

www.uppsala.se  och Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Ingela Persson 
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 Kommunstyrelsen 

Förvärv och försäljning av Arenakoncernbolaget med dotterbolag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att Uppsala Stadshus AB förvärvar samtliga aktier i Arenakoncernbolaget med dess 

dotterbolag Uppsala Fastighetsprojekt Holding AB, Uppsala Fastighetsprojekt 
Fas 2 AB och Uppsala Fastighetsprojekt Operatörsbolaget AB,  

 
att aktierna förvärvas för en köpeskilling om 50 002 kronor,  
 
att  omedelbart efter förvärvet överlåta samtliga aktier i Arenakoncernbolaget med 

dess dotterbolag, till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 
 
att  aktierna överlåts för en köpeskilling om 50 002 kronor, samt 
 
att den av EU-kommissionen prövade avsiktsförklaringen ska gälla som avtal 

mellan Uppsala kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden samt att 
kommunen ska ingå tomträttsavtal, hyresavtal samt optionsavtal, i enlighet med 
de huvudsakliga villkor den avsiktsförklaring som prövats av EU-
kommissionen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
 
att  förlänga gällande samarbetsavtal mellan Arenakoncernbolaget, att gälla till och 

med den 29 januari 2018, med i övrigt oförändrade villkor  
 
 
Ärendet 
EU-kommissionen har den 2 maj 2013 godkänt en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun 
och Uppsala Arena 2010 AB, som innebär att Uppsala kommun ska stödja uppförandet av en 
inomhusarena för idrott m.m. Projektet ska finansieras dels genom ett stöd från Uppsala 
kommun om 150 miljoner kronor och dels genom extern finansiering. Projektet har försenats 
bl.a. på grund av svårigheter med att hitta externa finansiärer samt på grund av att 
detaljplanearbetet förskjutits, vilket också har medfört att projektet fördyrats. För att säkra 
projektets fortlevnad och därmed uppförandet av anläggningen förslås att Uppsala kommun 
ska förvärva Uppsala Arena 2010 AB samt omedelbart vidareförsälja bolaget till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.  
 
 
Föredragning 
Uppsala kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2010 att godkänna en avsikts-
förklaring mellan Uppsala kommun och Uppsala Arena 2010 AB (Arenakoncernbolaget) för 
genomförande av projekt avseende uppförande av en inomhusarena för idrott m.m. i Uppsala. 
Beslutet överklagades genom laglighetsprövning och upphävdes av domstol med hänvisning 
till att EU: s statsstödsregler inte beaktats. Ärendet bereddes på nytt och december 2011 
anmälde den svenska staten, efter begäran från Uppsala kommun, till EU-kommissionen att 
Uppsala kommun avsåg att stödja uppförandet av en ny multiarena i Uppsala. Kommissionen 
beslutade den 2 maj 2013 att godkänna den avsiktsförklaring som tecknats mellan kommunen 
och Arenakoncernbolaget, som bl.a. innebär att kommunen ska stödja projektet med totalt 150 
miljoner kronor.  
 
Uppsala kommunfullmäktige beslutade den 10 - 11 juni 2013 att godkänna ett samarbetsavtal 
mellan Uppsala kommun och Arenakoncernbolaget för projektering och genomförande av 
projektet. 
 
Uppsala kommun har, efter beslut i kommunfullmäktige, förskotterat 24 miljoner kronor av 
det totala bidraget om 150 miljoner kronor till projektet.  
 
Arenakoncernbolaget har ett helägt dotterbolag -  Uppsala Fastighetsprojekt Holding AB - 
som i sin tur äger samtliga aktier i Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB (Fas 2-bolaget) och 
Uppsala Fastighetsprojekt Operatörsbolaget AB.  Projekterings- och finanseringsarbetet, fas 2 
i projektet, har organiserats och drivits inom ramen för Fas 2-bolaget.  
 
Uppsala kommun har bekostat och antagit en detaljplan som stödjer markanvändning för 
arenaändamål. Kommunen kommer att ansvara för genomförande av allmänna anläggningar i 
anslutning till fastigheten. 
 
Fas 2, som initialt beräknades ta 16 - 18 månader i anspråk, har ännu inte avslutats. Faktorer 
som har påverkat processen är dels att detaljplanearbetet tagit längre tid än planerat och dels 
att Fas 2-bolaget haft svårigheter att finna finansiärer och operatörer för ägande och drift i 



nästa fas, fas 3. Projektet ligger nu mer än två år efter sin ursprungliga tidsplan. Förseningarna 
har inneburit att kostnaderna för arbetet i fas 2 blivit högre än beräknat. Bl.a. har 
marknadsvillkor och projektförändringar resulterat i att kostnaderna för projektet har räknats 
upp med ca 100 miljoner kronor och beräknas i dagsläget uppgå till ca 750 miljoner kronor. 
Uppsala kommuns stöd kvarstår dock oförändrat, i enlighet med EU-kommissionens beslut, 
på 150 miljoner kronor. Av beloppet har sammanlagt 24 miljoner kronor betalats ut i förskott 
fördelat på två tillfällen; i samband med att samarbetsavtalet undertecknades 2013 och den 18 
januari 2016 då kommunen och Arenakoncernbolaget ingick ett avtal om förlängning av 
samarbetsavtalet. Utöver kommunens förskott har privata medel tillskjutits projektet under fas 
2 genom lån till en summa uppgående till 5, 3 miljoner kronor.  
 
Kommunen och Arenakoncernbolaget har alltsedan januari 2014, när Fas 2-bolaget bildades, 
haft en tät dialog. Kommunen är en av huvudintressenterna i projektet, som går under namnet 
Uppsala Event Center (UEC), har haft en person adjungerad vid Fas 2-bolagets styrelsemöten. 
I december 2016 förlängdes samarbetet ytterligare ett år till och med den 31 december 2017 
mot bakgrund av att det då tecknades en avsiktsförklaring mellan Arenakoncernbolaget, 
Uppsala Fastighetsprojekt Holding AB och Uppsala Fastighetsprojekt Fas 2 å ena sidan samt 
NCC Construction AB för entreprenaden och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som 
långsiktig ägare och förvaltare å andra sidan, med ambition att på sikt träffa bindande avtal 
rörande finansieringen av UEC. Parterna i avsiktsförklaringen har inte träffat något bindande 
avtal.  
 
För att förverkliga den ursprungliga avsikten med projektet, föreslås att Uppsala kommun 
förvärvar samtliga aktier i Arenakoncernenbolaget och dess dotterbolag och samtidigt vidare- 
försäljer bolaget till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, som har förklarat att man är 
beredd att ta projektet vidare och avsluta fas 2 och övergå i fas 3 som långsiktig ägare. 
 
 
Gällande samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Arenakoncernbolaget löper ut den 31 
december 2017. Avtalet förlängs till den 29 januari 2018, då Samhällsbyggnadsbolaget i 
Norden AB tar över koncernen. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I Arenakoncernbolaget finns en utnyttjad checkräkningskredit i Swedbank på ca 6 miljoner 
kronor för vilken kommunen har gått i borgen i enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 8 
oktober 2014.  Krediten kommer inte att förlängas av banken varför den behöver lösas, då den 
förfaller till betalning den 31 december 2017, varvid kommunens borgensåtagande infrias. 
Kommunens borgensåtagande minskar det totala ekonomiska åtagandet på totalt 150 miljoner 
kronor som EU-kommissionen godkänt med 6 miljoner kronor, vilket läggs till tidigare 
beslutat förskott om 24 miljoner kronor. Det innebär att det kvarstår 120 miljoner kronor i 
stöd att tillföra i samband med att bolaget övergår i fas 3.  
  
I samband med förvärvet av Arenakoncernbolaget med dotterbolag, övertar kommunen 
ansvaret för Arenakoncernbolagets långfristiga skulder på 5,3 miljoner kronor. Ansvaret 
överförs till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med vidareförsäljningen och 
när projektet går in i fas 3, kommer en reglering av skulderna att ske.  
 



Det finns en upparbetad fordran på ingående mervärdesskatt hänförlig till de planerings-, 
utvecklings- och projekteringskostnader om totalt 6 miljoner kronor. Fordran överförs till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med vidareförsäljningen. 
Arenakoncernbolaget har ännu inte kunnat registrera sig för mervärdesskatt. Utifrån gällande 
regelverk skulle den ingående mervärdesskatten kunna återfås genom retroaktivt avdrag när 
anläggningen färdigställts och hyresavtal tecknats med en mervärdesskattepliktig verksamhet. 
Visar det sig att all upparbetad moms inte är hänförlig till insatser för uppförande av den 
framtida anläggningen, kan möjligheterna att återfå moms begränsas i motsvarande mån. 
Säljarna har ställt en garanti kopplat till fordran på ingående mervärdesskatt. Garantin medför 
att om en oberoende momsexpert bedömer att delar av fordran inte kommer återfås från 
Skatteverket ska den delen räknas av från Arenakoncernbolagets långfristiga skulder, upp till 
5,3 miljoner kronor. I och med vidareförsäljningen av Arenakoncernbolagen till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB kommer de ansvara för eventuell avräkning. 
 
Kommunens erlagda förskott på 24 miljoner kronor är i kommunens räkenskaper redovisade 
som en fordran. Värdet på förskottet är avhängigt att projektet genomförs.  
 
I enlighet med finansieringsupplägget som godkänts av EU-kommissionen så följer med 
projektet ett hyresavtal till ett värde om 15 miljoner kronor under 25 år samt upplåtelse av en 
tomträtt planlagd för arenaändamål till en avgäld om 50 000 kronor per år. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson  Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör   Chef kommunledningskontoret 
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