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Kommunstyrelsen

Resultatprognos per april 2011 för Uppsala Stadshuskoncern
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att till kommunfullmäktige anmäla prognos per april 2011 för Uppsala Stadshus AB och
dotterbolagen i stadshuskoncernen.
Ärendet
Uppsala Stadshus AB (USAB) har den 8 juni 2011 till kommunstyrelsen överlämnat prognos
per april 2011 för Uppsala Stadshus AB och koncern med redovisning av de beslut och
åtgärder som styrelsen vidtagit.(bilaga se ärende till USAB).
Uppsala kommun som ägare till bolagen följer bolagen utifrån de ägardirektiv och
avkastningskrav som formulerats i IVE 2011-2014. Vid tertial 1 är fokus främst på att se hur
bolagens ekonomiska ställning kan komma att utvecklas under året. Vid en genomgång av
den redovisning som Uppsala Stadshus AB lämnat kan det konstateras att några av bolagen i
koncernen riskerar att inte klara fastställda avkastningskrav.
Helårsprognosen för Uppsala Konsert & Kongress AB innebör att moderbolaget, USAB,
enligt kapitaltäckningsgarantin kan komma att tvingas lämna ett aktieägartillskott som är fyra
miljoner kronor högre än vad beslutet i IVE för år 2011 innehåller. Moderbolagets styrelse har
därför uppdragit till Uppsala Konsert & Kongress AB att snarast återkomma med en
redovisning av vilka åtgärder som krävs för att nå avkastningskravet för 2011.
Helårsprognosen för AB Uppsalabuss innebär att moderbolaget, USAB, enligt
kapitaltäckningsgarantin kan tvingas lämna ett aktieägartillskott om 16,6 miljoner kronor. AB
Uppsalabuss hade för 2010 ett betydande underskott men enligt gällande IVE ska det
underskottet ej bestå utan bolaget förväntas redovisa ett resultat som håller det egna kapitalet
realt intakt. Moderbolagets styrelse har därför uppdragit åt AB Uppsalabuss att snarast
genomföra överläggningar med gatu- och trafiknämnden om vilka åtgärder som krävs för att
nå avkastningskravet för 2011 och därefter återkomma med en redogörelse. AB Uppsalabuss
måste återkoppla till gatu- och trafiknämnden då det är nämnden som ansvarar för vilket
trafikutbud som kollektivtrafiken ska ha och hur det ska finansieras. Om bolaget, i sin roll att
operationalisera ett önskat trafikutbud, finner att de ekonomiska förutsättningarna inte finns
att åstadkomma trafikutbudet kan bolaget inte på egen hand besluta om att finansiering ska
ske genom att nyttja kapitaltäckningsgarantin.

Om flera bolag i stadshuskoncernen inte klarar avkastningskravet kan det på sikt innebära att
moderbolaget inte kan lämna aktieägartillskott i den omfattning som för närvarande sker. Det
skulle kunna innebära att den finansiering som Uppsala Stadshus AB idag kan lämna till tex
stadsteatern måste hämtas från Uppsala kommun istället för genereras inom bolagskoncernen.
Kommunstyrelsen noterar att USAB vidtagit åtgärder i syfte att förbättra koncernens samlade
resultat. Några ytterligare åtgärder från ägarens sida bedöms i dagsläget inte nödvändiga.
Styrelsen i USAB har ett ansvar att återkoppla till kommunstyrelsen i den händelse föreslagna
åtgärder inte får önskad effekt.
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