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Nr 145. Uppsala Innebandyallians/-
Uppsala Idrottsförening: Ansökan om 
kommunal borgen 
KSN-2013-0877 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att teckna borgen för Uppsala Innebandyallians/-
Uppsala Idrottsförenings upplåning avseende 
investering i en kombinerad innebandy- och 
friidrottsarena på Gränby sportfält, 

att borgen avser ett belopp om 315 mnkr och gäller 
för en tidsperiod om 25 år d.v.s. tom 2038-08-31,  

att borgen tecknas i form av enkel borgen, 

att som säkerhet för borgen ska kommunen erhålla 
pantförskrivning av aktierna i föreningarnas 
arenabolag, samt 

att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att an-
passa avtalen avseende föreningsbidrag samt hyra 
av hallar med anledning av beslut om borgen. 

Under förutsättning av beslut enligt ovan föreslås 
kommunstyrelsen för egen del besluta 

att uppdra till kommunledningskontoret att tre 
gånger per år analysera och redovisa det ekono-
miska läget för Uppsala Innebandyallians/Uppsala 
Idrottsförening vad gäller arenan. 

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat 

att till Uppsala Innebandyallians/Uppsala Idrotts-
förening förskottera ett belopp om 1,0 mnkr av det 
föreningsbidrag som föreningarna kommer att upp-
bära som arenaägare, samt 

att förskotterat belopp ska återbetalas genom att 
reducera den första utbetalningen av det årliga 
föreningsbidraget.  

Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig enligt ärendets bilaga A. 
 

Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig i form av 
särskilt yttrande enligt ärendets bilaga B. 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Bur-
wick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas-
son (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda 
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt West-
man, Irene Zetterberg (båda S), Rickard Malm-
ström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 

Ärendet 

Från Uppsala Innebandyallians/Uppsala Idrotts-
förening har inkommit en framställan, bilaga, om 
att Uppsala kommun ska gå i borgen för före-
ningarnas upplåning avseende investering i egen 
arena för innebandy och friidrott. Framställan av-
ser ett belopp om 315 mnkr vilket i sin helhet er-
fordras för att uppföra den planerade arenan. 
Ärendet har efter kommunstyrelsens behandling 
kompletterats med PM avseende driftbudget för 
Bästa Arenan, år 1-5, ärendets bilaga 1. Komp-
letterande uppgifter från Uppsala Innebandyallians, 
ärendets bilaga 2, samt kompletterande uppgifter 
från Uppsala Idrottsförening, ärendets bilaga 3. 
 
Föredragning  
Föreningarna har i en allians arbetat sedan 2007 
med att realisera planerna på en kombinerad arena 
för innebandy och friidrott. Uppsala kommun har 
genom beslut om dels föreningsbidrag dels 
inhyrning i arenan under dagtid medverkat till att 
planerna på en arena kommit hela vägen fram till 
realisering. De senaste månaderna har föreningarna 
arbetat med den sista pusselbiten, finansiering av 
den investeringsutgift som arenan medför. Trots 
goda förutsättningar har en acceptabel finansie-
ringslösning inte kunnat åstadkommas. 
 
 



 

Finansiering genom en upplåning i bank möter 
problem av två arter. Dels ställer banker generellt 
höga krav på att den som lånar pengar kan visa på 
att de klarar att betala tillbaka lånen dels sätts 
räntan i relation till den ekonomiska stabilitet som 
låntagaren kan uppvisa över den tid som lånet ska 
löpa. Föreningarna har därför inte kunna få lån 
alternativt inte få lån med en ränta som gör det 
möjligt att få en väl fungerande ekonomi i arenan. 
Inför denna osäkerhet har föreningarna funnit att 
den enda väg som återstår att pröva ur deras 
perspektiv är en upplåning med kommunal borgen 
som säkerhet. 
 
Ett borgensåtagande är förknippat med risker men i 
detta fall kan det vara den åtgärd som gör ett 
genomförande enligt föreningarnas plan möjlig. 
Alternativet till en borgen kan vara att Uppsala 
kommun genom ett dotterbolag förvärvar det pro-
jekt som föreningarna arbetat fram och slutför det i 
egen regi. Det finns dock fördelar med borgen som 
medför att föreningarna äger och driver anlägg-
ningen då de där kan leverera en service och ett ut-
bud som en kommun har svårt att åstadkomma 
inom den kommunala kompetensen. 
 
Föreningarna har under arbetet med arenan in-
vesterat ett för dem betydande belopp i för-
beredelser. Detta har medfört att föreningarna idag 
har likviditetsbrist. Denna brist kan avhjälpas när 
väl borgen beviljats och lånet kan lyftas enligt den 
plan föreningarna har. För att avhjälpa likvidi-
tetsbristen föreslås att kommunen ska förskottera 
del av det föreningsbidrag föreningarna är berät-
tigade till när arenan väl är byggd och tagen i bruk. 
 
Föreningarna kommer att lägga byggande och drift 
av arenan i ett aktiebolag. För att kommunen ska få 
en säkerhet för den borgen som tecknas ska före-
ningarna pantförskriva aktierna i det helägda bola-
get till förmån för kommunen. Genom att använda 
pantförskrivning av aktierna får kommunen ett 
förfogande över den arena som borgen avser. För 
föreningarna har pantförskrivning av aktierna be-
tydelse i den bemärkelsen att kostnaden för pant-
förskrivning aktier är betydligt lägre än pant-
förskrivning av fastighet. I villkoren för pan-
tförskrivning ska införas bestämmelser om att före-
ningarna ska vara hundraprocentiga ägare till 
arenabolaget samt att tomträtten i bolaget inte får 
pantförskrivas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Enligt borgensprinciperna ska kommunen ta ut en 
avgift för en borgen motsvarande 0,5 procent av 
det belopp som kommunen borgar för. Avgiften 
debiteras årsvis i efterskott beräknat på det belopp 
som borgen avser på balansdagen. 
 
Ett borgensbeslut innebär att föreningarnas finan-
siering av arenan kan lösas till en lägre kostnad. 
Varje procentenhets förändring på ett belopp om 
315 mnkr som kostnadsberäknas över en 25-
årsperiod ger en årlig skillnad på drygt två miljoner 
kronor, beräknad som en annuitet. En kommunal 
borgen kan i detta fall uppskattas ge föreningarna 
en lägre kostnad om ca fyra miljoner kronor, efter 
det att borgensavgiften avräknats. Detta belopp är 
beräknat på skillnaden för ett lån med respektive 
utan kommunal borgen. 
 
Bilaga A 
 
MP-reservation 
 
Vi menar att det är orimligt att kommunen går in 
med borgen på hela beloppen om 315 mnkr tom 
2038-08-31. Borgenåtagandet hade varit rimligt 
om det handlat om en beloppsbegränsad borgen 
där kommunen inte tar hela risken, utan att åt-
minstone vara delägare i projektet. 
Som säkerhet sägs det att kommunen ska erhålla 
pantförskrivning av aktier i ett arenabolag. Detta 
bolag existerar inte, och det finns därför inga aktier 
som säkerhet. 
Vi menar att kommunen borde snabbutrett möjlig-
heten att gå in som delägare i projektet för att 
arenaprojektet ska kunna genomföras på ett korrekt 
sätt. 
Åter igen ser vi ett arenaprojekt vara föremål för 
krångliga ekonomiska åtaganden från kommunens 
sida. Detta enbart för att den borgerliga majoriteten 
ställer orimliga krav på föreningslivet samt att det 
finns för höga förväntningar på näringslivets 
intres-se att delta i ekonomiskt osäkra arena-
projekt.  
Med det här beslutet tar Uppsala kommun en stor 
ekonomisk risk.  
En arena för inomhusträning för friidrotten är 
angelägen att få till stånd. Men alla de turer som ett 
dåligt ekonomiskt upplägg från alliansens sida 
medfört har försenat projektet kraftigt. Det bästa 
nu vore att få en solid och stabil ägarkonstellation 
till projektet som tål bankernas krav på vad en 
ägare ska klara av. 
 



 

 
Bilaga B 
 
V-reservation i form av särskilt yttrande 
 
Vänsterpartiet valde i kommunstyrelsen att ställa 
sig bakom förslaget om att ge föreningarna kom-
munal borgen för att bygga den planerade arenan. 
Vårt förstahandsalternativ har varit att arenan ska 
uppföras i kommunal regi. Vi ser föreningarnas an-
sökning om borgen för att kunna bygga i egen regi 
enbart som snäppet bättre än det ogenomtänkta 
förslaget om att låta en tysk bank bygga och äga 
arenan. 
Hade kommunalfullmäktige gått på Vänsterpartiets 
förslag om att bygga en friidrotts/innebandyarena i 
egen regi hade arenan varit färdigbyggd vid det här 
laget. Vi beklagar att majoritetens linje i idrotts-
frågor är att det är helt och hållet upp till före-
ningar att finansiera och bygga sin egen anlägg-
ning. Vi menar att idrottsanläggningar tillhör den 
kommunala infrastrukturen och är en kommunal 
angelägenhet. För att inte försena byggstarten 
ytterligare valde vi att i det här skedet säga ja till 
upplägget. 
Vi vill också påpeka att den rödgröna majoriteten 
planerade för en multihall anpassad för friidrott i 
IVE 2007. I den reviderade budgeten för 2007 
valde högeralliansen att stryka investeringen. Idag, 
7 år senare, kan friidrotten efter lång fördröjning 
förhoppningsvis få sin inomhushall. 
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