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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-19 

Plats och tid: Bergius, kl 9:00 — 9:30 

Beslutande: Marlene Burwick (S), Ordförande Ersättare: Caroline Hoffstedt (S) 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice Jonas Segersam (KD) 
ordförande 
Erik Pelling (S) 
Rickard Malmström (ATP) 
Hona Szatmari Waldau (V) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 

Övriga Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa 
deltagare: Nilsson Bjervner, stabschef. Lena Grapp, stadsjurist. Ola Hägglund, ekonomidirektör. 

Eva Sterte, VD Sport- och Rekreationfastigheter AB. Eva Heimansson Flodin, 
finanschef. Ingela Persson, kommunsekreterare. 

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 58 - 60 

Justeringens 
plats och tid: 

Ingela ersson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Uppsala stadshus AB 
Datum: 2017-09-19 Sista dag att överklaga: 2017-09-19 
Anslag sätts upp: Anslaget tas ner: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  och kommunledningkontoret 

Underskrift: 

 

t14 i 

  

 

Ingela Persson 

Kommunledningskontoret den 19 september 2017. 

TYA 
drik Ahlstedtr(M), justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-19 

§ 58 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Uppsala stadshus AB beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 59 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Uppsala stadshus AB beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 

N 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-19 

§ 60 

Förändrad investeringsram för nya Studenteras IP 
USAB-2017/46 

Beslut 
Uppsala Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till ökad investeringsram med 100 miljoner kronor, till totalt 488 miljoner 
kronor, för förnyelse och utveckling av Studenternas idrottsplats till den del som avser fotbollsarena, 
att godkänna förslag till ökad investeringsram med 137 miljoner kronor, till totalt 377 miljoner kronor, 
för utveckling av kommersiella lokaler vid Studenternas idrottsplats, 

att godkänna att till investeringsramen addera 30 miljoner kronor för oförutsedda ej budgeterade 
kostnader under projektens genomförande, att tas i anspråk efter Uppsala Stadshus AB:s godkännande, 
samt 

att uppmärksamma att den utökade investeringen leder till ökade hyreskostnader för fotbollsarenan. 

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB föreslås för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige 
antar den utökade investeringsramen, besluta 

att bevilja Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB igångsättningstillstånd för 
investeringarna enligt ovan. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB (Sportfastigheter) har i beslut den 
15 september 2017 föreslagit moderbolaget att begära en utökad investeringsram och 
igångsättningstillstånd för nya Studenternas. Bakom förslaget ligger huvudsakligen fördyringar 
orsakade av de senaste årens prisutveckling på den regionala byggmarknaden 

Förslaget innefattar en utökad investeringsram med 100 miljoner kronor för fotbollsarenan och 137 
miljoner kronor för projektets kommersiella lokaler. Härutöver innefattar förslaget även en utökad ram 
på 30 miljoner kronor för oförutsedda kostnader. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att styrelsen bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Sport- och rekreationsfastigheter AB 
Sammanträdesprotokoll från Sport- och rekreationsfastigheter AB den 15 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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