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Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt 
uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att öka kommunstyrelsens investeringsram för 2013 med 20 mnkr avseende investeringar för 
etablering av ett palliativt centrum i hyrd fastighet, nuvarande Genetikum, 
 
att öka äldrenämndens investeringsram för 2013 med 10 mnkr avseende anskaffning av 
inventarier i palliativt centrum samt 
 
att öka äldrenämndens investeringsram för 2013 med 18 mnkr avseende anskaffning av 
utrustning för desinficering vid särskilda boenden. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i juni 2012 tagit beslut om IVE 2013-2016. Inom äldrenämndens 
ansvarsområde har det, efter att beslut om IVE togs, uppkommit behov av investeringsmedel 
genom dels beslut att etablera ett palliativt centrum tillsammans med landstinget i Uppsala län 
dels förändrade krav på desinficering av material vid särskilda boende. 
 
Äldrenämnden har genom beslut i oktober redogjort för nödvändiga åtgärder för att skapa ett 
palliativt centrum. I beslutet från äldrenämndens arbetsutskott den 16 oktober 2012, bilaga 1, 
lämnas ett uppdrag till kontoret för vård, hälsa och omsorg att hitta bästa möjliga lösning för 
finansiering av hyresgästanpassningen. 
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Från kontoret för vård, hälsa och omsorg har inkommit en skrivelse med angivande av de 
belopp som gäller för åtgärderna vid palliativt centrum, bilaga 2, inklusive behov av 
inventarier vid centrumet. 
 
I den senare skrivelsen återfinns även ett investeringsbehov som uppkommit genom 
förändrade krav från Boverket vad avser hygienkrav vid särskilda boenden motsvarande 
sjukvårdshygien. 
 
I detta ärende redogörs för hur investeringsmedel för dessa behov behöver fördelas till 
nämnder inom ramen för nu gällande ansvarsfördelning vad avser fastigheter och åtgärder i 
fastigheter samt verksamhetsinventarier. 
 
Föredragning 
Äldrenämnden har genom succesiva beslut under 2011 och 2012 medverkat till att ett 
palliativt centrum skapas tillsammans med landstinget i Uppsala län. Centrumet ersätter 
nuvarande funktioner som kommunen och landstinget bedriver vid Kronparksgården. Den 
fastighet vilken kommer att utgöra det nya palliativa centrumet, Genetikum, ägs av en extern 
fastighetsägare med vilken kontrakt tecknats om hyra. I kontraktet framgår att de 
programändringar som är nödvändiga för att genom hyresgästanpassningar skapa det 
palliativa centrumet medför en tilläggshyra beräknad som en annuitet på fem år med räntan 
åtta procent.  
 
Hyresavtalet på fastigheten löper på 20 år och de anpassningar som görs för att skapa ett 
palliativt centrum kan fördelas på denna hyresperiod. Med den ränta och avskrivningstid som 
fastighetsägaren föreslår uppkommer både en hög kostnad och en kort återbetalningstid för 
hyresgästanpassningen. I en komplettering till hyresavtalet anges att hyresgästanpassningar 
ska betalas med en tredjedel vid tillträdet, en tredjedel på fem år samt resterande del på tio år. 
Under de fem respektive tio åren löper en ränta om åtta procent. Ett alternativ till att låta 
hyresvärden finansiera anpassningen är att Uppsala kommun gör detta genom att ta över 
gjorda investeringar och hantera det som investering i annans fastighet. 
 
En sådan ordning är inte den som normalt tillämpas för de fastigheter som kommunen hyr. 
Motivet för att göra på annat sätt är främst ekonomiskt. Med egen investering i fastigheten 
avseende hyresgästanpassningar erhålls både en lägre kostnad för kapitalet, internräntan är för 
närvarande 2,9 procent att jämföra med fastighetsägarens ränta om 8,0 procent, och en 
jämnare kostnad då investeringen kan fördelas på upp till 20 år, kontraktstiden. 
 
Uppsala kommun kan för närvarande finansiera investeringar genom upplåning på marknaden 
till en räntenivå kring tre procent dvs. motsvarande gällande internränta. Förutsättningen för 
en sådan räntenivå är att kapitalbindningen inte görs för hela den period som investeringen 
avser utan för en kortare tid, säg högst tre år, vilket medför att lånet behöver förnyas 
successivt. Räntan kan för närvarande bindas genom en swap för en period om upp till tio år. 
Detta förfaringssätt medför att både lån och räntebindning behöver omsättas under den 
tidsperiod som investeringen utgör. Det är i dag svårt att överblicka vilket ränteläge som kan 
förväntas om tio år varför räntan i en jämförande kalkyl bör sättas något högre än de tre 
procent som vi idag kan få på marknaden. Ett antagande om en genomsnittlig ränta på fyra 
procent kan få utgöra jämförelseränta. 
 
En nuvärdesberäkning av de betalningar som hyresvärden får för hyresgästanpassningar under 
de tio åren och med en kalkylränta om fyra procent ger ett belopp om 21,8 mnkr. Det betyder 
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att anpassningarna kostar 21,8 mnkr när hyresvärden gör dem i jämförelse med 19,7 mnkr om 
Uppsala kommun självt finansierar dem. 
 
I den första delen av detta ärende föreslås därför att kommunen ska finansiera anpassningarna 
i fastigheten. From årsskiftet ansvarar kommunstyrelsen för lokalförsörjningen vilket medför 
att det är kommunstyrelsens investeringsram som behöver höjas med 20 mnkr för 
hyresgästanpassningarna i Genetikum. Kostnaderna för de anpassningar som görs i den hyrda 
fastigheten kommer att debiteras äldrenämnden som hyra. 
 
Utöver åtgärder för att anpassa fastigheten ska lokalerna utrustas med nödvändiga inventarier 
för verksamheten. Från kontoret för hälsa, vård och omsorg har behovet av inventarier 
beräknats till tio miljoner kronor. Detta belopp ryms inte inom den investeringsbudget som 
äldrenämnden har för 2013 på 500 tkr. Nämndens budget bör därför höjas med tio miljoner 
kronor för året 2013. 
 
Äldrenämnden möter i sin verksamhet ett krav att de utrustningar som används vid särskilda 
boenden ska vara desinficerade. Detta är en höjning av kraven på hygien i jämförelse med vad 
som gällt tidigare. För att få en rationell hantering av detta krav har nämnden gått igenom 
samtliga boenden och med befintliga fastighetsägares stöd gjort en åtgärdslista där boendena 
utrustas med dels spoldesinfektörer dels diskdesinfektörer. Åtgärderna är på sammantaget 
17,9 mnkr och faller under sådana verksamhetsanknuten utrustning som respektive ansvarig 
nämnd har att anskaffa. För att klara detta behöver äldrenämndens investeringsram för 2013 
höjas med förslagsvis ytterligare 18 mnkr utöver de tio miljoner kronor som åtgår för 
investeringar i inventarier vid Genetikum. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De höjningar av investeringsramar som föreslås i detta ärende medför ökade kostnader i 
verksamheten för äldrenämnden. Äldrenämnden har att täcka dessa kostnader inom det 
kommunbidrag som beslutats för nämnden i IVE 2013-2016. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 








































































































