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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 172

Hyresavtal för ny familjecentral i Gottsunda
centrum

KSN-2018-1183

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. attgodkänna bifogat hyresavtal mellan Uppsala kommun, Kommunstyrelsen
och Uppsala Kommuns Fastighets AB (UKFAB)för inhyrning av en ny
gemensam lokal för öppen förskola Kristallen, Råd och Stöd och Svenska för
invandrare (SFI) i Gottsunda centrum för närmarelokalisering till
vårdcentralen med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen.

Yrkande

Erik Pelling (S) yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta:
att godkänna bifogat hyresavtal mellan Uppsala kommun, Kommunstyrelsen och
Uppsala Kommuns Fastighets AB (UKFAB) för inhyrning av en ny gemensam lokal för
öppen förskola Kristallen, Råd och Stöd och Svenska för invandrare (SFI) i Gottsunda
centrum för närmare lokalisering till vårdcentralen med mödravårdscentralen och
barnavårdscentralen.

Beslutsgång

Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Ärendet gäller inhyrning av nya lokal för öppen förskola Kristallen, Råd och Stöd och
svenska för invandrare (SFI) i Gottsunda centrum för närmare lokalisering till
vårdcentralen med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen som finns där. I
Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra gavs uppdraget att utreda lokalisering och
undersöka möjligheterna att utveckla och samlokalisera familjecentralen (aktivitet nr
60). Familjecentralerna är ett samarbete mellan Uppsala kommuns öppna förskolor,
Region Uppsalas mödra-och barnhälsovård samt socialtjänstens råd och
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stödverksamhet. I detta fall inkluderas även arbetsmarknadsförvaltningens SFI
verksamhet.

Verksamheterna har tidigare samlokaliserats tillsammans i Treklangen, men där
vårdcentralen inte längre är i lokalerna. Omlokalisering föreslås därför för de
kommunala verksamheterna till nya lokaler i anslutning till vårdcentralens lokaler i
Gottsunda Centrum.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 april 2020
Bilaga 1, Hyresavtal
Bilaga 2, Beräkningsunderlag
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Godkännande av hyresavtal för ny 
familjecentral i Gottsunda centrum  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 

1. att godkänna bifogat hyresavtal mellan Uppsala kommun, Kommunstyrelsen och 
Uppsala Kommuns Fastighets AB (UKFAB) för inhyrning av en ny gemensam lokal för 

öppen förskola Kristallen, Råd och Stöd och Svenska för invandrare (SFI) i Gottsunda 

centrum för närmare lokalisering till vårdcentralen med mödravårdscentralen och 

barnavårdscentralen.  
 

Ärendet 

Ärendet gäller inhyrning av nya lokal för öppen förskola Kristallen, Råd och Stöd och 

svenska för invandrare (SFI) i Gottsunda centrum för närmare lokalisering till 
vårdcentralen med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen som finns där.  

I Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra gavs uppdraget att utreda lokalisering och 

undersöka möjligheterna att utveckla och samlokalisera familjecentralen (aktivitet nr 

60). Familjecentralerna är ett samarbete mellan Uppsala kommuns öppna förskolor, 
Region Uppsalas mödra- och barnhälsovård samt socialtjänstens råd och 

stödverksamhet. I detta fall inkluderas även arbetsmarknadsförvaltningens SFI 
verksamhet. 

Verksamheterna har tidigare samlokaliserats tillsammans i Treklangen, men där 
vårdcentralen inte längre är i lokalerna. Omlokalisering föreslås därför för de 

kommunala verksamheterna till nya lokaler i anslutning till vårdcentralens lokaler i 
Gottsunda Centrum.  

Beslutet fattas med stöd av punkt 6.5, nr 8, i Delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

2020-04-17 KSN-2018-1183 

  
Handläggare:  

Henrik Löthgren, Olof Petrusson 

 

 

 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Beredning 

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen, kommunledningskontorets 

fastighetsstab.  Samlokalisering av familjecentralen bedöms som bra ur ett barn- och 
jämställdhetsperspektiv. Ärendet har inte bedömts ha konsekvenser sett ur perspektiv 
för näringslivet. 

 

Föredragning 

Inhyrningen avser en ny lokal för öppen förskola Kristallen, Råd och Stöd och Svenska 
för invandrare (SFI) i Gottsunda centrum för närmare lokalisering till vårdcentralen 

med mödravårdscentralen (MVC) och barnavårdscentralen (BVC) som finns där.  
Lokalen är belägen inne i Gottsunda köpcentrum, en trappa upp. Total hyrd lokal area 
är 689 kvadratmeter.  Arean är fördelad med tre egna hemvister för respektive 
verksamhet. Samt gemensamma ytor för entré, kapprum och personalrum. Med en ny 

anpassad lokal belägen mitt i Gottsunda köpcentrum beräknas den totala hyres-

kostnaden öka cirka 280 000 kronor totalt  år 1. Bedömningen är att nämnderna har 
budget för det. 
 

Bakgrunden till inhyrningen är att det i Mål- och budget 2019–2021 lyfts fram vikten av 

familjecentrerat arbete. I handlingsplanen för Gottsunda centrum har också 

utredningsuppdraget att ”Utreda lokalisering och undersöka möjligheterna att 

utveckla och samlokalisera familjecentralen”. Flytt av vårdcentralen från Treklangen 
till Gottsunda centrum medför att övriga verksamheter önskar flytta närmare. På sikt 
planeras även allt utrymme på Treklangen att nyttjas till skola.  

Med detta uppdrag om önskemål om flytt har utredning skett för flytt till Gottsunda 

Centrum för de båda öppna förskolorna (utbildningsförvaltningen), SFI svenska för 
invandrare (arbetsmarknadsförvaltningen) och Råd och Stöd (socialförvaltningen).  

Det har skett genom möten vilket resulterat i att det tagits fram skissförslag och gjorts 
arbeten för att kunna lämna fram ett förslag till Uppsala Kommuns 
Fastighetsaktiebolag (UKFAB), som har skrivit det bifogade hyresavtalsförslaget. 

Hyresavtalet sträcker sig från ett preliminärt startdatum som är den 2021-09-01 och 
nästpåkommande tio år. Uppsägningstid är 12 månader med möjlighet till förlängning 

om 5 år. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inhyrningen av lokalen från Uppsala Kommuns Fastighets AB förutsätter att alla 
berörda nämnder skriver på och godkänner de interna hyresavtalen mellan dem och 

Kommunstyrelsen. Inhyrningsavtalet är 10 år och innebär att alla tre nämnder 
förbinder sig med ett kommuninternt hyresavtal med kommunstyrelsen att ha budget 

för att kunna betala sin andel av hyra under hela hyrestiden. Den totala hyres-
kostnaden beräknas öka något men vår bedömning är att nämnderna har budget för 

det.  Lokalen är en enda lokal vilket innebär att en enskild förvaltning under hyrestiden 
inte själv kan välja att säga upp sin andel av hyrd lokal.  Bashyran i avtalet med 
hyresvärden är 1 584 700 kronor. Utöver bashyran tillkommer kostnader för kyla i 
lokalen, fastighetsskatt mm. Total årshyra blir 1 778 855 kronor utan rabatt. Under de 5 

första åren utgår en hyresrabatt om 124 020 kronor per år. Med hyresrabatten de första 

fem åren blir hyran 1 654 836 kronor.   
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 april 2020 

• Bilaga 1, Hyresavtal 

• Bilaga 2, Beräkningsunderlag  

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ola Hägglund 
Stadsdirektör Stabsdirektör 

 

 

 



































































Hyresavtal för ny familjecentral i Gottsunda centrum 

Bilaga 2 

 

 

Hyresandelarna är beräknade med den andel av lokal area och hyra som respektive nämnd själva 

använder. Samt med ett tillägg för den gemensamma arean för personalrum, entré och kapprum. 

Den area andelen får de betala en tredjedel var för.  

BERÄKNINGSUNDERLAG

Gottsunda Familjecentrum 

Avtalstid 2021-09-01 -- 2031-08-31

Objekt

Adress Valthornsvägen 7

Objektnr

Objektnamn

Årtal hus

Yta, kvm 689

Hyra Hyra med rabatt 

Årshyra per kvm 2 300 kr                      2 120 kr                      

Årshyra hyresvärd 1 584 700 kr              1 584 700 kr              

inkl. p-platser -  kr                          -  kr                          

Hyresrabatt per år 124020

Årshyra inkl ev rabatt 1 584 700 kr              1 460 680 kr              

Hyrestillägg

Årskostnad värme

Kyla                      44 785 kr                      44 785 kr 

VA                               -   kr                               -   kr 

El,                               -   kr                               -   kr 

Trappstädning                               -   kr                               -   kr 

Restprodukthantering                      13 780 kr                      13 780 kr 

Lås, larm                               -   kr                               -   kr 

SBA

Snöröjning                               -   kr                               -   kr 

Kostnader för gem. utrymmen                      68 900 kr                      68 900 kr 

Fastighetsskatt                      66 690 kr                      66 691 kr 

Summa hyrestillägg 194 155 kr                 194 156 kr                 

Summa hyra och hyrestillägg 1 778 855 kr              1 654 836 kr              



Andel av hyran för respektive nämnd; 

Utbildningsnämndens andel av hyran är beräknad till 60 %.   

Arbetsmarknadsnämndens andel av hyran är beräknad till 17 %.  

Socialnämnden andel av hyran är beräknad till 23 %.   

Fördelning på 3 

verksamheter 

Andel 

av area  

Andel 

delad yta 

Totala 

Area  Andel hyra  

Andel hyra 

med rabatt  

Öppenförskolan 341 77 418 1 079 973 1 004 679 

Råd & Stöd  38 77 115 297 122 276 407 

SFI  78,5 77 156 401 760 373 750 

Personalrum  74      

Gemensam yta  157         

Totalt: 689 231 689 1 778 855 1 654 836 
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