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Nr 72. Uppsalahem AB:s förvärv 
av resterande 49 procent av ak-
tierna i Studentstaden AB samt 
försäljning av ca 1000 studentlä-
genheter 
KSN-2013-0516 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna att Uppsalahem AB förvärvar 
resterande 49 procent av aktierna i Student-
staden AB redan under 2013, samt 
 
att Uppsalahem AB, som en del i transaktio-
nen, får till Rikshem AB sälja ca 1000 av lä-
genheterna i Studentstaden AB. 
 
Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson, Bengt Westman (alla S) reserverar sig 
till förmån för att andra att-satsen ska komp-
letteras med ”att under förutsättning att Riks-
hem i sitt bestånd innehar minst 1000 stu-
dentbostäder i Uppsala under 20 år. 
 
Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda 
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar 
sig i första hand för att andra att-satsen ska 
avslås, i andra hand för att andra att-satsen ska 
kompletteras med ”att under förutsättning att 
Rikshem i sitt bestånd innehar minst 1000 stu-
dentbostäder i Uppsala under 20 år.” 
 
Uppsala den 10 april 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 Burwick, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Peter Nordgren (FP), 
Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (båda S) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Uppsalahem AB och Dombron AB, numera 
Rikshem AB, kom under 2010 överens om att 
genomföra en fastighetsaffär där Dombron AB 
säljer 51 procent av aktierna i Studentstaden 
AB till Uppsalahem AB. Uppsalahem AB 
säljer i samma affär till Dombron AB dels det 
bestånd av äldreboenden som bolaget förvärvat 
från Uppsala kommun dels ett antal hyres-
lägenheter belägna i Uppsala tätort. Kommun-
fullmäktige godkände affären den 30 maj 
2011, § 120, och Uppsalahem AB äger för till-
fället 51 procent av aktierna i Studentstaden 
AB.  
 
I samband med förvärvet av 51 procent av 
aktierna i Studentstaden AB erhöll Uppsala-
hem AB en tvingande option med innebörden 
att kunna köpa resterande 49 procent av 
aktierna i Studentstaden AB. Optionen ställdes 
ut att gälla per den 1 januari 2014. Uppsalahem 
AB och Rikshem AB är nu överens om att slut-
föra denna affär redan under 2013. 
 
Ärendet har behandlats i styrelsen för Uppsala 
Stadshus AB (bilaga) och styrelsen har därvid 
beslutat att föreslå Uppsala kommun, genom 
beslut i kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige, att godkänna dels förvärvet av res-
terande 49 procent av aktierna i Studentstaden 
AB dels att Uppsalahem AB får sälja ca 1000 
av studentlägenheterna i Studentstaden AB till 
Rikshem AB. 
 
Föredragning 
Den fastighetsaffär som nu föreslås bli genom-
förd är i linje med tidigare beslut. Det som 
skiljer sig åt är dels tidpunkten för transak-
tionen dels att Uppsalahem AB som en del i 
förvärvet avyttrar ca 1000 studentlägenheter i 
Studentstaden AB till Rikshem AB. De stu-
dentbostäder som föreslås bli sålda till Riks-
hem AB ligger i studentbostadsområdet Kan-
torn. 
 



 

Motivet till att genomföra affären tidigare än 
vad optionen angav är att det ekonomiska läget 
i Studentstaden AB är stabilare än vad som 
framgick när affären ursprungligen gjordes 
upp. När transaktionen skisserades under 2010 
hade Rikshem AB helt nyligen förvärvat stu-
dentlägenheterna av Vasakronan AB. Det 
fanns vid den tidpunkten inte helt klarlagt vil-
ken direktavkastning, lönsamhet, som fanns i 
fastighetsbeståndet. Denna osäkerhet han-
terades genom att göra förvärvet i två steg, 
först de 51 procenten sedan de resterande 49 
om tre år. Vid förvärvet av de resterande 49 
procenten ska en ny värdering göras av be-
ståndet och förvärvspriset på aktierna be-
stämmas utifrån denna. 
 
Det visar sig redan nu att det finns en accep-
tabel direktavkastning i studentbostads-bestån-
det och för att de två ägarna till bolaget inte 
ska blockera bolagets utveckling föreslås nu att 
affären genomförs tidigare än vad optionen ger 
möjlighet till. Uppsalahem AB kan genom att 
äga bolaget till 100 procent förfoga över beslut 
om nybyggnationer utan att det påverkar för-
värvspriset för aktierna. 
 
Uppsalahem AB:s försäljning av de ca 1000 
studentlägenheterna från Studentstaden AB till 
Rikshem AB är en del i en förhandlingslösning 
genom vilken det skapas ytterligare en större 
aktör som kan utveckla och bygga student-
boenden i Uppsala tätort.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvärvet av de resterande 49 procenten av 
aktierna i Studentstaden AB sker till en aktuell 
marknadsvärdering av fastighetsbeståndet i bo-
laget. Förvärvet påverkar därför inte värdet på 
Uppsalahem AB och därmed inte heller Upp-
sala kommuns värde på Uppsala Stadshus AB. 
 
Genom att sälja de ca 1000 studentlägenhe-
terna till Rikshem AB minskar Uppsalahem 
AB:s behov av att lånefinansiera förvärvet av 
aktierna.  
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