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 Finansutskottet 
 

Förlängning av reverser för långsiktig finansiering av nybildade 
fastighetsbolag 
 
Förslag till beslut 
 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förlänga och dela upp de reverser som ställts ut i samband med överförandet av 
kommunala fastigheter till Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala 
Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB med löptider och räntevillkor enligt bilaga 1, 
samt 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att slutföra förlängning och uppdelning av reverser 
avseende Uppsala Kommun Skolfastigheter AB med den inriktning som återges i bilaga 2. 
 
Ärendet 
I samband med den i december 2012 av kommunfullmäktige beslutade bolagiseringen av 
fastighetsförvaltningen erhöll Uppsala kommun betalning i form av reverser. Enligt beslut i 
kommunstyrelsen 9 oktober 2013 (§ 156), har dessa reverser förlängts till att löpa som längst 
till 31 december 2014. I ärendet framgick att fram till detta datum ska reverserna ses över för 
att hitta längre löptider och räntevillkor knutna till det. Kommunledningskontoret har haft 
dialog med bolagen om hur dessa förlängningar kan utformas och under vilka villkor detta ska 
göras och återkommer nu med förslag. 
 
Föredragning 
Utgångspunkten för genomgången med respektive bolag har varit att reverserna med de 
uppdelningar som föreslås ska bilda en ränteportfölj för respektive bolag där både kapital- och 
räntebindning sprids över en tidsperiod som löper mellan ett och åtta år. Den ränta som bildar 
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grund för respektive del i låneportföljen bestäms av de villkor som gällde vid tidpunkten som 
reverserna löper från. Då dessa villkor motsvarar de som Uppsala kommun skulle fått görs ett 
tillägg till dessa räntor i enlighet med vad som beslutats att gälla för respektive bolag med 
beaktande av de löptider som lånen har. I bilaga 1 återges de sammantagna villkor som 
föreslås för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Kommun Sport- och 
Rekreationsfastigheter AB.  Ledningen för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har inte 
slutgiltigt tagit ställning till det förslag som arbetats fram varför det i ärendet föreslås att 
kommunledningskontoret får mandat att slutgiltigt fastställa ränte- och kapitalbindning på 
reverserna med den inriktning som anges i bilaga 2. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Reverserna speglar de villkor som bolagen skulle haft om de själva svarat för upplåningen. 
Dessa villkor har bedömts vara marknadsmässiga. Likviditetsmässig innebär användningen av 
reverser att Uppsala kommun inte får en betalning från bolagen utan att reverserna utgör 
motvärde för de fastigheter som överlåtits. 
 
Beroende på vilka ränte- och kapitalbindningar som väljs för respektive bolag och lån 
kommer de ränteintäkter som bolagen betalar till Uppsala kommun att variera. Med de förslag 
som finns i ärendet kommer bolagens räntekostnader att öka, och därmed kommunens 
ränteintäkter, i jämförelse med vad som gällt för de reverser bolagen haft hitintills under 
2013. Förändringen motiveras av att bolagen ska ha en skuldportfölj med villkor som ligger 
inom de som anges i kommunens finanspolicy med tillhörande riktlinjer. 
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