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Justering av kommunbidrag och investeringsramar för 2013 med anledning 
av bolagisering av verksamhetslokaler 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  justera kommunbidrag för kommunstyrelsen, idrotts‐ och fritidsnämnden samt 

fastighetsägarnämnden avseende verksamhetsåret 2013 enligt bilaga 1 samt 
 
att fastställa ändrade investeringsramar avseende 2013 enligt bilaga 2. 

Ärende 
Kommunfullmäktige har den 10 december 2012, § 274, beslutat att bolagisera Uppsala 
kommuns verksamhetslokaler. Beslutet påverkar både kommunbidrag och investeringsramar 
för berörda nämnder. I detta ärende redogörs för dessa förändringar samt lämnas förslag till de 
ekonomiska justeringar som behöver göras som följd av fattat beslut. I ärendet görs även 
tekniska justeringar mellan verksamhetsområden inom fastställda kommunbidrag. 
 
Föredragning 
Beslutet om att bolagisera Uppsala kommuns verksamhetslokaler påverkar följande styrelser 
och nämnder i nedan angiven omfattning: 
 
 Kommunstyrelsen får ett nytt uppdrag att svara för både strategisk lokalförsörjning samt 

lokalförmedling avseende pedagogiska lokaler och omsorgslokaler. Omsorgslokalerna 
både består av både hyrda lokaler och ägda bostadsrätter. För att kunna göra förvärv av 
boenden inom omsorgsverksamheten samt genomföra pågående investeringar i fastigheter 
vilka inte bolagiserats behöver kommunstyrelsens investeringsram ökas. 

 Idrotts- och fritidsnämnden får ett förändrat uppdrag där nämnden ska svara för in- och 
uthyrning av lokaler för idrotts- och fritidsändamål innebärande både strategisk 
lokalförsörjning samt lokalförmedling. Nämnden kommer endast att investera i 
fritidsanläggningar som inte bolagiserats varför den investeringsram som nämnden haft 
justeras ned. 
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 Fastighetsägarnämnden avvecklas enligt kommunfullmäktiges beslut och nämnden ska 
endast vara verksam för att genomföra avvecklingen. 

 
Kommunbidrag 
Utgångspunkten för att fastställa ett justerat kommunbidrag för kommunstyrelsen är att den 
strategiska lokalförsörjningen är ett tillkommande uppdrag som ersätts med kommunbidrag 
medan lokalförmedling ska finansieras genom de hyror som debiteras hyresgästerna. När det 
gäller lokaler inom pedagogisk verksamhet finns det ett undantag där hyresgästen inte 
behöver bära hela lokalkostnaden. Undantaget gäller för nyproducerade eller helt ombyggda 
lokaler där hyran överstiger taket för högsta internhyra. Hyresgästen bär i internhyran endast 
tio procent av merkostnaden medan finansförvaltningen har att täcka de resterande 90 
procenten. För 2013 uppskattas de 90 procenten ge finansförvaltningen en belastning om 14,2 
mnkr. Denna garanti bör from 2014 inarbetas som kommunbidrag till kommunstyrelsen. 
 
Utgångspunkten för att fastställa justerat kommunbidrag för idrotts- och fritidsnämnden är att 
den strategiska lokalförsörjningen är ett tillkommande uppdrag som ersätts med 
kommunbidrag medan lokalförmedling ska finansieras genom dels de markeringsavgifter som 
debiteras lokalanvändarna dels det kommunbidrag som nämnden redan idag uppbär. 
 
Kommunstyrelsen har egen kompetens för att arbeta med strategisk lokalförsörjning medan 
styrelsen för lokalförmedling använder den kompetens som finns på kontoret för 
samhällsutveckling Idrotts- och fritidsnämnden använder den kompetens som finns hos 
kontoret för samhällsutveckling för att lösa sitt uppdrag avseende både strategisk 
lokalförsörjning och lokalförmedling. I bilaga 1 återges de justeringar av kommunbidrag som 
görs för kommunstyrelsen samt idrotts- och fritidsnämnden. Bilagan specificerar även det nya 
kommunbidraget för fastighetsägarnämnden enligt vad som redovisas nedan. Bilaga 3 
innehåller, för att redovisa helheten som påverkar Uppsala kommuns resultaträkning, även 
övriga nämnders kommunbidrag. 
 
Kommunbidraget som fastställts för fastighetsägarnämnden i kommunfullmäktiges beslut om 
IVE 2013-2016 baserades på att nämnden skulle ha ett uppdrag i enlighet med då gällande 
reglemente. Genom beslutet att avveckla nämnden behöver nämnden för 2013 endast ett 
mindre kommunbidrag för att täcka dels nämndhantering dels det stöd nämnden behöver från 
kontoret för samhällsutveckling för att skapa ett bokslut över 2012. I det förslag som nu 
redovisas i bilaga 1 finns ett sådant kommunbidrag angivet. Då nämnden bedriver 
verksamhet under 2013, låt vara av begränsad omfattning, kommer det att behöva göras ett 
bokslut för nämnden avseende även 2013. Det faller på kommunstyrelsen att upprätta detta 
bokslut. 
 
I bilaga 4 återfinns en jämförelse med fastställd budget för 2013 samt nu föreslagen budget. 
Bilagan visar både hur kommunbidragen fördelas på styrelse och nämnder samt hur de 
fördelas över verksamheter. I bilagan har inarbetats en teknisk justering avseende flytt av 
kommunbidrag mellan verksamhetsområden hos gatu- och samhällsmiljönämnden respektive 
idrotts- och fritidsnämnden. Denna justering påverkar inte det samlade kommunbidraget för 
nämnderna utan görs för att anpassa underlagen till det förhållande som gäller from att den 
nya organisationen för samhällsutveckling skapades. 
 
Investeringsram 
För att klara lokalförsörjningen avseende förvaltningslokaler, sport- och 
rekreationsanläggningar samt pedagogiska lokaler sker inhyrning antingen från något av de 
tre bolag som kommunen satt upp för dessa ändamål eller från andra fastighetsägare. Denna 
lokalförsörjning medför att investeringar i dessa delar görs av andra parter än Uppsala 
kommun. Den investeringsram som finns i IVE 2013-2016 för angiven lokalförsörjning 
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avvecklas därför. Vid bolagiseringen kom dock några byggnader att kvarstå i kommunalt ägo. 
I dessa byggnader finns pågående investeringar varför kommunstyrelsen som förvaltar 
byggnaderna måste tilldelas en kompletterande investeringsram. För 2013 har denna 
komplettering uppskattats till 40 mnkr. 
 
Inom fritidsområden kommer det finnas behov att göra investeringar på mark som inte ägs av 
något av de tre nybildade fastighetsbolagen. Det är mindre åtgärder såsom anläggande av 
elljusspår. Det faller på idrotts- och fritidsnämnden att svara för sådana åtgärder varför 
nämnden föreslås få en investeringsram om 3,5 mnkr för 2013.  
 
När det gäller boende för omsorgsverksamhet och boenden av sociala skäl så löses det genom 
antingen de bostäder som Uppsala kommun äger eller genom inhyrning från marknaden. Idag 
har kommunen ca 900 bostadsrätter, ägda fastigheter för boende samt hyr in ytterligare 2400 
lägenheter från marknaden. Av de inhyrda bostäderna är en stor del tidigare ägda 
äldreboenden som i steg sålts för att idag ägas av Rikshem AB. För ägda boenden avsedda för 
äldreomsorg, LSS samt de som erfordras av sociala skäl kan det fortfarande vara aktuellt med 
investeringar. Investeringarna avser här köp av boenden i form av främst bostadsrätter. 
Kommunstyrelsen som ansvarar för den strategiska lokalförsörjningen föreslås därför få en 
utökad investeringsram om 30 mnkr avseende förvärv av boenden. 
 
I bilaga 2 återges de investeringsramar som återstår efter det att fastighetsägarnämnden 
avvecklats och ansvaret för del av nämndens investeringsåtagande fördelats på 
kommunstyrelsen respektive idrotts- och fritidsnämnden. I denna bilaga har även en 
korrigering gjorts för det åtagande som gatu- och samhällsmiljönämnden fick from 2012 
avseende friluftsområden. Ansvaret för tillgänglighetsåtgärder i Å-rike Fyris flyttades från 
idrotts- och fritidsnämnden till gatu- och samhällsmiljönämnden som nu även tillförs de 
investeringsmedel som var avsatta för detta ändamål. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med de förändringar som föreslås i ärendet lämnas ett mindre kommunbidrag ut till 
kommunstyrelsen, idrotts- och fritidsnämnden samt fastighetsägarnämnden under avveckling 
än det bidrag som fastighetsägarnämnden disponerade enligt beslutet i IVE 2013-2016. 
 
Investeringarna i fastigheter har överförts på de tre nybildade bolagen, med undantag för 
anskaffning av boenden samt åtgärder i de fastigheter som ligger kvar på kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har för dessa ändamål fått en utökat investeringsram. De kostnader som 
följer av dessa investeringar ska i sin helhet bäras av hyresgästerna. 
 
I materialet som redovisas i bilaga 5 och 6 återfinns en ny resultaträkning för 2013 samt 
budget för finansförvaltningen med de justeringar som redogjorts för i ärendet. I 
resultaträkningen samt finansförvaltningens budget har inarbetats den senaste 
skatteunderlagsprognos som lämnats från Sveriges Kommuner och Landsting. Prognosen är 
något bättre än den prognos som redovisade i december 2012. 
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