
 KF 47      25 MARS    2013
 

 

 
 

Nr 47. Justering av investerings-
ramar för etablering av palliativt 
centrum samt uppfyllande av nya 
krav avseende desinficering på 
särskilda boenden  
KSN-2013-0323 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
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. 
 
Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt 
bilaga. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lager-
qvist (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Ha-
menius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm Bill 
(M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), 

Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i juni 2012 tagit 
beslut om IVE 2013-2016. Inom äldre-
nämndens ansvarsområde har det, efter att 
beslut om IVE togs, uppkommit behov av in-
vesteringsmedel genom dels beslut att etablera 
ett palliativt centrum tillsammans med lands-
tinget 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 äldre-
nämndens arbetsutskott den 16 oktober 2012, 
ärendets bilaga 1, lämnas ett uppdrag till kon-
toret för vård, hälsa och omsorg att hitta bästa 
möjliga lösning för finansiering av 
hyresgästanpassningen. 
 
Från kontoret för vård, hälsa och omsorg har 
inkommit en skrivelse med angivande av de 
belopp som gäller för åtgärderna vid palliativt 
centrum, ärendets bilaga 2, inklusive behov av 
inventarier vid centrumet. 
 
I den senare skrivelsen återfinns även ett in-
vesteringsbehov som uppkommit genom 
förändrade krav från Boverket vad avser hy-
gienkrav vid särskilda boenden motsvarande 
sjukvårdshygien. 
 
I detta ärende redogörs för hur inves-
teringsmedel för dessa behov behöver fördelas 
till nämnder inom ramen för nu gällande 
ansvarsfördelning vad avser fastigheter och 
åtgärder i fastigheter samt verksamhetsin-
ventarier. 
 
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 pal-
liativa centrumet medför en tilläggshyra be-
räknad 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 pal-
liativt centrum kan fördelas på denna hyres-
period. 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 in-
vestering 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 fastig-
heten avseende hyresgästanpassningar erhålls 
både en lägre kostnad för kapitalet, intern-
räntan är för närvarande 2,9 procent att jäm-
föra med fastighetsägarens ränta om 8,0 pro-
cent, och en jämnare kostnad då investeringen 
kan fördelas på upp till 20 år, kontraktstiden. 
 
Uppsala kommun kan för närvarande finan-
siera investeringar genom upplåning på mark-
naden till en räntenivå kring tre procent dvs. 
motsvarande gällande internränta. Förutsätt-
ningen för en sådan räntenivå är att kapital-
bindningen 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 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 anpass-
ningarna i fastigheten. Fr o m årsskiftet an-
svarar kommunstyrelsen för lokalförsörjningen 
vilket medför att det är kommunstyrelsens 
investeringsram som behöver höjas med 20 
mnkr för hyresgästanpassningarna i Gene-
tikum. Kostnaderna för de anpassningar som 
görs i den hyrda fastigheten kommer att de-
biteras 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 beräk-
nats till tio miljoner kronor. Detta belopp ryms 
inte inom den investeringsbudget som äldre-
nämnden 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 sam-
mantaget 17,9 mnkr och faller under sådana 
verksamhetsanknuten utrustning som res-
pektive ansvarig nämnd har att anskaffa. För 
att klara detta behöver äldrenämndens inves-
teringsram 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. Äldrenämn-
den har att täcka dessa kostnader inom det 
kommunbidrag som beslutats för nämnden i 
IVE 2013-2016. 
 
Bilaga  
Yttrande 
 
Miljöpartiet anser att den investering som görs 
i det palliativa centrumet ska innefatta ett 
tillagningskök. Det är inte tillfredsställande att 
den frågan inte ens är färdigutredd av Äldre-
nämnden innan detta beslut om investe-
ringsmedel tas. 
 
Miljöpartiet anser också att kommunen måste 
ha en planering som är mer heltäckande. Kom-
mer investeringen kunna utnyttjas till fullo om 
störningen från framtida byggnationer i Bäck-
lösa kommer påverka och bli för stor? Inget 
samrådsmöte om den kommande detaljplanen i 
Bäcklösa har skett. Det vore högst lämpligt att 
be PBN kalla till ett samrådsmöte för kunna 
eliminera störningen som denna grupp patien-
ter riskerar utsättas för innan detaljplanen 
läggs fast. Allt för att investeringen ska vara 
till nytta. 
 
Maria Gardfjell (MP) 
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