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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2
Föredragande landstingsråd: Dag Larsson

Ärendet
Styrelsen för Locum AB hemställer om en utökad investeringsram för att
ställa i ordning lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna investering i lokaler åt Astra Zeneca för 27 000 000 kronor
under 2004
att uppdra åt Locum AB att i anslutning till månadsbokslut och prognoser
pröva behovet om utökad investeringsram.

Bilagor
1 Locum- förvaltningens tjänsteutlåtande
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2004-02-06
2004-03-01
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 10 mars 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars 2004.

Ärendet och dess beredning
Locum AB:s styrelse har den 19 februari 2004 hemställt hos landstingsstyrelsen att utöka 2004 års investeringsram med 27 miljoner kronor för
iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, hus C2.2.
Locum- förvaltningens skrivelse den 6 februari 2004 bifogas (bilaga).

Investeringsberedningen har den 3 mars 2004, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna investeringen i lokaler åt Astra Zeneca för 27 000 000 kronor
under 2004, att behovet om utökad investeringsram får prövas i anslutning
till månadsbokslut och prognoser
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 mars 2004 bifogas (bilaga).
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Bilagor
Locum-förvaltningens tjänsteutlåtande
Ärendet
Astra Zeneca har beslutat att försöka expandera sin befintliga forskningsverksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. En utökning av
redan befintliga lokaler är idag inte möjlig. Locum AB har därför föreslagit
en flytt till byggnad C2.2 som idag har tre tomställda, helt oinredda plan.
För ett möjliggörande måste lokalerna iordningställas i enlighet med Astra
Zenecas behov, som i stort sett är de samma som en ordinarie vårdavdelning
på sjukhuset.
Investeringen beräknas till maximalt 27 Mkr och kan genomföras under
innevarande år, 2004. Stockholms läns landstings kostnadsram för fastighetsinvesteringar 2004 inrymmer inte denna investering varför ramen måste
utökas för att möjliggöra ett genomförande.
Bakgrund
Kort om Astra Zenecas forskning
Astra Zeneca gör årliga investeringar på mer än 3 miljarder US-dollar i
forskning och utveckling av läkemedel och har omfattande medicinska
forskningsprogram med fokus på sju olika sjukdomsområden: hjärta/kärl,
centrala nervsystemet, mage/tarm, infektion, cancer, andningsvägarna och
smärtlindring/lokalbedövning. Den globala forskningsorganisationen har
11 000 anställda vid nio stora forskningsenheter i fem länder.
Astra Zenecas forskning på Karolinska Universitetssjukhuset
Astra Zeneca har sedan 1977 bedrivit klinisk farmakologisk forskning i
samarbete med Stockholms läns landsting. 1992 flyttade man in verksamheten på f.d. Huddinge Universitetssjukhus. Den största delen av verksamheten bedrivs geno m klinisk prövning av läkemedel på friska försökspersoner men också till viss del på patienter. Astra Zeneca har idag ett nära samarbete med många verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge och Karolinska institutet på området. Inom sjukhuset har man
generellt ett stort utbyte av varandras forskning oavsett om den bedrivs i
privat, landstings eller statlig regi. Karolinska Universitetssjukhusets ledning
är positivt inställd till att ha Astra Zeneca i anslutning till Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge.
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Nuläget
Idag hyr Astra Zeneca en vårdavdelning om ca 800 kvm i andrahand av
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Avdelningen på sjukhuset heter
M89 och ligger i M4- huset där också bl.a. beroendevård och psykiatri är
belägen.
Astra Zeneca har beslutat att utöka den typ av forskning som idag bedrivs i
Huddinge. En utredning har gjorts om att flytta verksamheten till ett
Universitetssjukhus i USA och lägga ner befintlig verksamhet i Sverige.
Tack vare de mycket goda forskningsresultaten i Sverige har man istället
valt att försöka expandera den redan etablerade och väl fungerande
verksamheten i Huddinge.
De tre översta planen, 7,8 och 9 i nybyggda delen på byggnad C2 är idag
outhyrda. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, som har haft option
på att hyra de tre planen har beslutat att avstå från ytterligare investeringar i
byggnad C2 och har också skriftligen meddelat Locum AB att man inte har
för avsikt att hyra de tre återstående planen i dagsläget. Alla tre planen är
fortfarande oinredda och varje plan beräknas kosta 20-30 Mkr att inreda
beroende på verksamhet.
Eftersom det idag inte går att expandera Astras Zenecas befintliga lokaler är
det mest effektiva för såväl fastighetsägare som hyresgäster att anvisa Astra
Zeneca till en ny lokal på ett plan i byggnad C2.2. Lokalen är på ca 2000 kvm
och kostar uppskattningsvis 27 Mkr att inreda som en vårdavdelning med
aktuell verksamhet inrymd.
Astra Zenecas representanter har tittat på lokalerna och önskar gå vidare
med ärendet.
Vid ett genomförande får Stockholms läns landsting en god avkastning på
dels redan investerade pengar och dels de nyinvesteringar som måste göras i
form av ett iordningställande av lokalen.
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Bakgrund
Landstingsfullmäktige har i samband med beslut om 2004 års budget fastställt investeringsplaner och angett utgiftsnivåer för landstingets förvaltningar och bolag. För byggnadsinvesteringarna fastställdes den totala
volymen till 924 mkr. Beslutet baserades på ett underlag och finansiella
bedömningar framtagna under hösten 2003.
Byggnadsinvesteringarna redovisas och finansieras i Landstingsfastigheter
Stockholm som förvaltas av Locum AB. Inom ramen för förvaltaransvar
verkställer bolaget fullmäktiges investeringsbeslut samt ansvarar för redovisning och uppföljning av byggnadsinvesteringar.
I det aktuella ärendet föreslås investering i landstingsägda lokaler för extern
hyresgäst, läkemedelsföretaget Astra Zeneca. I samarbete med Stockholms
läns landsting bedriver företaget farmakologisk forskning och klinisk prövning av läkemedel vid Karolinska Universitetssjukhuset (KUS) i Huddinge.
Astra har nu beslutat att expandera forskningen i Huddinge och behöver nya
lokaler för sin utökade verksamhet.
I den nya byggnaden C2.2 är de tre översta planen outhyrda. Karolinska
universitetssjukhuset har meddelat sin avsikt att avstå från förhyrning av
dessa lokaler varför fastighetsförvaltaren Locum föreslår att ett plan inreds
för Astra Zenecas behov.
Lokalen är på cirka två tusen kvadratmeter och investeringen har beräknats
till 27 mkr.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har tagit del av beslutsunderlaget från Locum AB och
konstaterar att hanteringen av det aktuella objektet följt regler och principer
som gäller för landstingets investeringsprocess. Bedömningen har skett
utifrån såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga aspekter. Objektet är väl
motiverat och ekonomiska kalkyler fyller gällande krav på beslutsunderlag.
Investeringen medför att tomma lokaler fylls med forskningsverksamhet
som ligger väl i linje med den övriga verksamheten vid Karolinska
universitetssjukhuset i Huddinge samt att landstingets externa intäkter ökar.
Beträffande hemställan om utökat investeringsram vill förvaltningen
framföra att grundprinciperna i landstingets investeringsprocess innebär att
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investeringsplanen bygger på de lokala förslag som efter analys och
prioriteringar på den centrala nivån blir föremål för fullmäktiges
ställningstagande. Bedömningen baseras på en rad antaganden som
förverkligas i olika grad och medför avvikelser från de ursprungliga
planerna.
Inom byggnadsverksamheten genomförs för närvarande cirka 200 projekt av
varierande storlek. Tidsplaneförskjutningar av enskilda objekt, omprioriteringar och revideringar påverkar den totala volymen. Även nya objekt kan
tillkomma under året. Genom kontinuerlig uppföljning av investeringarna
uppmärksammas och analyseras avvikelserna. Det slutliga utfallet redovisas
och analyseras i bokslutssammanhang.
Enligt förvaltningens uppfattning saknas för närvarande de nödvändiga
komponenterna som möjliggör en korrekt bedömning av den totala
medelsförbrukningen under 2004. Dessa komponenter avser dels medelsbehovet för redan pågåendet objekt, dels projektering, upphandling och
genomförandet av nya objekt. Ytterligare objekt som tillkommer under året
innebär ökad belastning på förvaltningsorganisationens resurser avseende
planering och byggnadsteknisk administration och medför krav på omprioriteringar. Omprioriteringarna påverkar den slutliga förbrukningen av
finansiella resurser vilket redovisas i samband med månadsbokslut och
prognoser.
Förvaltningen anser att beslut om en utökad investeringsram bör avvakta
tills en mera korrekt bild av 2004 års investeringsvolym föreligger och vill i
sammanhanget understryka vikten av fortsatt uppföljning och redovisning av
investeringar i månadsbokslut och prognoser. Förvaltningen föreslår att
Locum ges i uppdrag att återkomma i frågan i samband med månadsbokslut
och prognoser.

