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Handläggare Datum Diarienummer 
Liselotte Engqvist 2017-04-17 ALN-2017-0304 

Äldrenämnden 

Utbyggnation av vård- och omsorgsboende i Björklinge 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att äldreförvaltningen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att 
bygga ut nya platser på vård- och omsorgsboendet Björklingegården. 

Ärendet 
Björklingegården är ett vård- och omsorgboende med 33 permanenta platser och fyra 
korttidsvårdsplatser dit personer aktivt söker sig. För närvarande står ca 10 personer i kö till 
Björklingegården. Kön utgörs främst av personer bosatta i närområdet som vill fortsätta att bo 
i orten när behov av särskilt boende inträder. De prognoser som har tagits fram visar att 
behovet av platser i Björklinge kommer att öka. Ser vi till kommunen i helhet visar prognosen 
att det ökande antalet personer i behov av äldreboende i stort sett motsvarar ett äldreboende 
per år. 

Mål och budget 2017-2019 innehåller nio mål. Ett av dessa är att Uppsalas stad och landsbygd 
ska växa smart och hållbart. Det innebär bland annat att Uppsala kommun ska vara en av 
landets bästa landsbygdkommuner. De behov som finns av nya platser medför att nya 
äldreboenden måste byggas. Fullmäktiges mål om en hållbar landsbygdsutveckling ska 
säkerställa likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga 
platser. Det är därför rimligt att vissa boenden planeras utanför Uppsalas tätort. Förvaltningen 
föreslår därför att stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att 
bygga ut nya platser på vård- och omsorgsboendet Björklingegården. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ökade kostnader för lokaler, drift och projektering. Den årliga nettokostnaden (hyreskostnad 
— hyresintäkt) för 10 lägenheter uppgår till ca 600 tkr. Driftskostnaden för ersättningar uppgår 
till 5 054 tkr per år beräknat på 2017 års ersättning till Björklingegården. Total kostnad för 10 
nya platser blir därmed ca 5,6 miljoner kronor per år samt eventuella kostnader på ca 100 000 
för projektering av nybyggnationen. 
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