
1 (2) 

Kallelse till Tekniska 
nämnden 
Fredagen den 30 maj 2022, kl. 9:00 
Tekniska förvaltningen  
I tur att justera: Ulf Berggren (SD) 
Tid och plats för justering: Tekniska förvaltningen 

Föredragningslista 

Ärenden Till 

1. Upprop 

2. Protokollsjustering 

Beslutsärenden 

3. Överlåtelseavtal hyreskontrakt 

Handlingar  
• TF Tjänsteskrivelse
• Bilaga 1 Överlåtelse av hyresavtal
• Bilaga 2 Hyresavtal
• Bilaga 3 Köpavtal inventarier
• Bilaga 4, Inventarielista
• Bilaga 5 Kalkyl

KS 

4. Laddstolpar elfordon hemtjänst och 
hemsjukvård  

Handlingar 
• TF Tjänsteskrivelse
• Bilaga kostnadsberäkning laddstolpar

5. Kylsystem särskilt boende 

Handlingar  
• TF Tjänsteskrivelse
• Bilaga 1 kostnadsberäkning kyla

Hässleholms 
kommun 



    2 (2)  
  
  

 

 Tekniska nämnden 
 
 
 

 
Tekniska nämnden 

 

Torsten Nilsson (M) 
Ordförande 

Annika Johansson 
Sekreterare 

 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2022-05-12 TF 2022/329 

   

  
Handläggare 
Tobias Oscarsson 
Tekniska förvaltningen 
tobias.oscarsson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Överlåtelse av hyresavtal 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 

Beslutspunkterna gäller under förutsättning att köpeavtalet som 
kommunfullmäktige beslutade om den 30 augusti 2021, § 178, mellan Björksäter 
Äldreboende AB och Hässleholm kommun inte vinner laga kraft till 30 juni 2022. 

1. Överlåtelseavtal avseende hyresavtal för äldreboendet på fastigheten 
Björksäter 4 upprättat av Björksäter Äldreboende AB och avser 
frånträdande hyresgäst Attendo Sverige AB och tillträdande hyresgäst 
Hässleholms kommun godkänns. 
 

2. Köpeavtal avseende inventarier mellan Attendo Sverige AB och 
Hässleholms kommun godkänns. 
 

3. Ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar enligt beslutspunkt 1 och 2 
 

4. Kommunfullmäktiges beslut per den 13 december 2021 § 259, avseende 
förvärv av Hässleholm Björksäter 4 med mera, med beslutspunkterna 6 och 
9 upphävs.  
 

5. Tekniska nämnden tillförs 2,4 mnkr i investeringsbudget för 2022 och 
investeringen ska vara av anslagstyp 1. 
 

6. Samtliga beslutspunkter sker med omedelbar justering. 
 

Hässleholms 
kommun 
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AV 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Hässleholm beslutade per den 30 augusti 2021, § 178, att 
förvärva fastigheten Björksäter 4 samt tillhörande inventarier. Enligt upprättat 
köpeavtal ska beslut, för köpets genomförande, vinna laga kraft senast den 31 
december 2021. Kommunfullmäktiges beslut överklagades varvid ett rättsligt 
avgörande försenade ett köp. Parterna överenskom därför att genom tilläggsavtal 
framskjuta villkor avseende tid då beslut ska vinna laga kraft till den 30 juni 2022, 
samt att kommunen genom hyresavtal skulle hyra objektet i andra hand. Beslutet 
togs i kommunfullmäktige per den 13 december 2021, § 259.  

Då ett rättsligt avgörande inte inkommit samtidigt som besked inte kan ges när ett 
sådant väntas komma, existerar för parterna en osäker och utdragen process. 
Utifrån detta har fastighetsägarens meddelat att de inte längre är villiga att förlänga 
köpeavtalet. Därför har förslag om långsiktig förhyrning arbetats fram.  

Förslaget innebär att kommunen genom överlåtelseavtal, se bilaga 1, övertar 
nuvarande hyreskontrakt, se bilaga 2, och därmed ingår en förhyrning fram till 
2035-01-31. I överlåtelseavtalet specificeras även att kommunen, i förhållande till 
hyreskontraktet, erhåller hyresrabatt och investeringsstöd för underhåll samt en 
något förändrad gränsdragning mot vad som anges i ursprungligt hyreskontrakt.  
Därutöver har köpeavtal om 100 000 kr avseende inventarier mellan Attendo 
Sverige AB och Hässleholms kommun upprättast, se bilaga 3. 

Utifrån de förutsättningarna som nu råder innebär förslag om förhyrning genom 
överlåtelseavtalet att kommunen skapar en kontinuitet i verksamheten till en, under 
hyresperioden, förmånlig kostnadsnivå.    

 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Några konsekvenser för verksamhetens brukare, såväl kommunens verksamhet som 
de boende, väntas inte föreligga utifrån ägandeskapet av fastigheten. Fastigheten 
och byggnaden är uppförd för att svara till de krav som ställs i bygglagen för aktuellt 
boende.  
Barnperspektivet  

Är ej relevant i ärendet 

Miljökonsekvenser  

Är ej relevant i ärendet 

Facklig samverkan 

Är ej relevant i ärendet 
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AV 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom överlåtelseavtalet övertar kommunen nuvarande hyresavtal som löper till 
och med 2035-01-31. Utöver vad som anges i hyresavtalet erhåller kommunen en 
hyresrabatt om 2 mnkr per år samt investeringsbidrag om 100 000 kr för 
hyresgästanpassning år 2022 och 1 mnkr år 2029 för underhållsåtgärder som åligger 
hyresgästen. Dessutom ingår några justeringar av gränsdragningen mellan hyresvärd 
och hyresgäst som är till fördel för kommunen, däribland skötsel av 
sprinkleranläggning.  

Internhyran vid en förhyrning av fastigheten Björksäter 4 under andra halvåret 2022 
beräknas uppgå till preliminärt ca 4 320 000 kronor. I beloppet ingår hyreskostnad 
samt kostnader för verksamhetsvaktmästeri, sophantering samt övriga 
driftkostnader hänförlig till fastigheten, som åligger hyresgästen. Kostnad under 
andra halvåret beräknas vara lägre jämfört med vad som tidigare antagits vid ett 
förvärv. Således finns inget behov av ytterligare finansiering i det avseendet.    

Under 2023 väntas internhyran uppgå till ca 8 830 000 kr för helåret, vilket i 2022 
års priser med en kalkylränta på 1,25 procent, idag motsvarar 8 720 000 kr. 

Sett under hela hyresperioden på 12,5 år behöver antagande om en genomsnittlig 
kalkylränta under hela tidsperioden göras. I dialog med Kommuninvest och efter 
beaktande av Riksbankens räntebana väntas här en ränta om 3 procent1. Under 
kalkylperioden har även Riksbankens långsiktiga inflationsmål om 2 procent 
antagits. Med det i beaktande beräknas den totala internhyreskostnaden uppgå till 
knappt 104 mnkr för hela hyresperioden.    

I tabellen nedan presenteras en preliminär internhyra fram till 2035. Internhyran 
redovisas dels i löpande priser och dels i 2022 års prisnivå, avseende en kalkylränta 
om 1.25 och 3 procent. Hänsyn har tagits till fastighetsrelaterade kostnader inklusive 
momsåtersökning.   

Tabell, Preliminär internhyra. Kalkylränta 1.25 och 3 procent, för löpande samt 2022 års priser 
 Halvår 2022 2023 2024 2025 Totalt -2035 

2022 år prisnivå      

Internhyra, (3%) 4 319 134 8 570 712 8 518 419 8 465 732 103 643 952 

Internhyra, (1.25%) 4 319 134 8 718 848 8 815 427 8 912 327 115 393 611 

Löpande priser      

Internhyra 4 319 134 8 827 834 9 037 191 9 250 734 125 034 661 

 

                                                 
1 Kalkylränta om 3 procent för 10–15 år är avstämd med Kommuninvest 
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AV 

Hyresnivå 

Den beräknade internhyresnivån, med rabatt, momsavdrag, vaktmästartjänst etc. 
beräknas uppgå till ca 1 650 kr/kvm och år. Denna nivå är låg i jämförelse med 
andra motsvarande objekt. Givet samma grundförutsättningar för vad som ingår i 
internhyran är det inte orimligt att anta en hyresnivå på 2 000 kr/kvm och år för ett 
förhyrt objekt. Även vid en jämförelse om kommunen själva uppfört ett boende är 
internhyreskostnaden låg, beaktat en hyresperiod på 12,5 år. Givet antagande om 
investeringsnivå, ränta, inflation etc. beräknas ett eget ägande vara ca 16 mnkr 
dyrare under perioden, se kalkyl bilaga 5. Viktigt att tillägga är däremot att ett 
kommunalt ägande har ekonomiska fördelar på lång sikt, under en fastighets 
livslängd på 40 år.  

 
Bilagor 

1. Överlåtelse av hyresavtal 
2. Hyresavtal 
3. Köpeavtal inventarier 
4. Inventarielista  
5. Kalkyl 

 

Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Skandia 

Attendo 

 

Tekniska förvaltningen 

Tobias Oscarsson 

  



 

Överlåtelse av hyresavtal 

 

Björksäter Äldreboende AB, org.nr 559123-0692 (”Hyresvärden”), Attendo Sverige AB, org.nr 

556148-5169 (”Frånträdande hyresgäst”) och Hässleholms kommun, org.nr 212000-0985, 

[aviseringsadress] (”Tillträdande hyresgäst”) har denna dag träffat följande överenskommelse 

som utgör tilläggsavtal 2 till Hyresavtalet (enligt definition nedan). 

1 Bakgrund 

1.1 Frånträdande hyresgäst hyr en lokal av Hyresvärden inom fastigheten Hässleholm 

Björksäter 4 (tidigare del av Hässleholm Björksäter 2) (”Lokalen”) enligt avtal nr 2017-10 

(”Hyresavtalet”). Hyrestiden löper till och med 2035-01-31.  

1.2 Tillträdande hyresgäst förhyr sedan 2022-01-01 Lokalen i andra hand. 

1.3 Parterna har mot denna bakgrund kommit överens om följande. 

2 Överlåtelse 

2.1 Frånträdande hyresgäst överlåter härmed Hyresavtalet på Tillträdande hyresgäst i 

enlighet med villkoren i denna överenskommelse med tillträdesdag den 2022-07-01. 

2.2 Tillträdande hyresgäst har tagit del av Hyresavtalet jämte bilagor samt är medveten om 

att han enligt 12 kap. 38 § jordabalken även är betalningsansvarig för Frånträdande 

hyresgästs förpliktelser enligt Hyresavtalet för tiden före Tillträdesdagen. 

2.3 Tillträdande hyresgäst ska under den initiala hyrestiden, d.v.s. från Tillträdesdagen till och 

med 2035-01-31, erhålla en hyresrabatt om 2 000 000 kronor per kalenderår. Rabatten 

ska anses vara fördelad lika över respektive kalenderår. Det förtydligas att Tillträdande 

hyresgäst för år 2022 ska erhålla en hyresrabatt om 1 000 000 kronor eftersom 

Tillträdande hyresgäst förhyr Lokalen under sex månader under 2022. 

2.4 Tillträdande hyresgäst ska på egen bekostnad utföra hyresgästsanpassning av Lokalen 

avseende tillskapande av ett mötesrum/allrum. Tillträdande hyresgäst ska för 

hyresgästsanpassningen erhålla ett investeringsbidrag om 100 000 kronor från 

Hyresvärden. Investeringsbidraget kommer att utbetalas mot underliggande verifikat som 

ska vara hyresvärden tillhanda senast den 2022-12-01. 

2.5 Borgensförbindelse som utställts för fullgörandet av Frånträdande hyresgästs 

skyldigheter enligt Hyresavtalet och 12 kap. jordabalken upphör från och med 

Tillträdesdagen. Parterna har överenskommit att ny säkerhet inte ska ställas ut.  

2.6 Bilaga 3 (Gränsdragningslista) till Hyresavtalet ska justeras enligt följande:  

2.6.1 Planerat underhåll och utbyte av radiatorventiler ska åligga fastighetsägaren, 

d.v.s. Hyresvärden; och  

2.6.2 Tillsyn respektive drift av sprinkleranläggning ska åligga fastighetsägaren, d.v.s. 

Hyresvärden. 

2.7 Tillträdande hyresgäst ska under år 2029 erhålla ett investeringsbidrag om 1 000 000 

kronor från Hyresvärden för renovering av ytskikt och andra förbättringsåtgärder i 
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Lokalen. Investeringsbidraget kommer att utbetalas mot underliggande verifikat som ska 

vara hyresvärden tillhanda senast den 2029-12-01. 

2.8 I övrigt ska villkoren i Hyresavtalet gälla oförändrade. 

2.9 Hyresvärden medger genom undertecknande av denna överenskommelse att 

Hyresavtalet överlåts på Tillträdande hyresgäst i enlighet med denna överenskommelse. 

3 Villkor 

Denna överenskommelse är för sin giltighet villkorad av att kommunfullmäktige i 

Hässleholms kommun beslutar att godkänna överlåtelsen av Hyresavtalet enligt denna 

överenskommelse och denna överenskommelse undertecknas senast den 2022-06-10 

samt blir bindande och ovillkorad för Tillträdande hyresgäst. 

 

_____________________________ 
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Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Ort:  Ort: 

Datum:  Datum: 

BJÖRKSÄTER ÄLDREBOENDE AB  ATTENDO SVERIGE AB 

   

______________________________  ______________________________ 

Namn:  Namn: 

   

______________________________  ______________________________ 

Namn:  Namn: 

   

Ort:   

Datum:   

HÄSSLEHOLMS KOMMUN   

   

______________________________   

Namn:   

   

______________________________   

Namn:   

 



Hyresgäst: Attendo Sverige AB 

Hyresvärd: Obaasan AB 

Fastighet: Del av Björsäter 2 

Avtalsstruktur 

Bilaga 0 

Partnerna har ingått hyreskontraktet med ti llhörande bilagor. Bestämmelserna i 

hyreskontraktets bilagor enligt nedan gäller som en integrerad del av hyreskontraktet. När 

hänvisning görs i hyreskontraktet (kontraktsformuläret jämte dess bilagor) t ill bilagor avses 
bilagorna nedan om inget annat anges. 

0. Avtalsstruktur 

1. Kontraktsformulär 

1.1. Indexklausul 

2. Särskilda bestämmelser 

3. Gränsdragningslista 

4. Ritningar 

5. Rumsbeskrivning 

6. Genomförande 

7. Brandskydd 

8. Borgen Attendo 

Vid konflikterande uppgifter, föreskrifter eller bestämmelser mellan bilaga 1.1-8 och 

kontraktsformuläret (bi laga 1) skall den uppgift, föreskrift eller bestämmelse som framgår av 
bi laga 1.1-8 äga företräde om inte omständigheter uppenbart föranleder annat. Vid 

konflikterande uppgifter, föreskrifter eller bestämmelser i bilaga 1.1-8 ska de gäl la i fö ljande 

ordning, om inte omständ igheterna uppenbarligen föran leder annat. 

2. Särskilda bestämmelser 

6. Genomförande 

5. Rumsbeskrivning 

4. Ritningar 

3. G ränsd ragn i ngsl ista 

1.1. Indexklausul 

7. Brandskydd 

8. Borgen Attendo 

0. Avtalsstruktur 



~ 
HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

FASTIGHETSÄGARNA 
2017-10 Nr: ---------

Und ertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: 

Obaasan AB 559123-0692 

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: 

Attendo Sverige AB 556148-5169 

Aviseri ngsadress: 

Vendev. 85B, 182 91 Danderyd, Stockholm 

Lokalens adress Kommun: F asti g hetsbeteckn in g: 
m.m Hässleholm del av Björksäter 2 

Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 

Lille Mats väg / Österåsgatan 

Lokalens Lokal en med t illhörande utrymmen hyrs ut för att användas t ill 
användning Vårdboende / Särskilt boende 

IZJ Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation . 
Bilaga: 2 

Laka lens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick. 

C8J En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i 
Bilaga: 2 förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdande! av brister, dels överenskomna ändringar framgår 

av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll. 

Lokalens storlek Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan cam 2 

och omfattning 

Ca 5293 ITTA 

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran 
respektive hyresvärden rät t till högre hyra. 

IZJ Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). 
Bilaga: 4 

0 Tillfart för bil för i- D Plats fö r D Plats för skyltskåp/ C8J Parkeringsplats(er) D Garageplats(er) □ och u rlastning skylt automat 
för 21 bi l(ar) för bil(ar) --- ---

Hyrestid Från och med den: I Till och med den: 

prel iminär tillträdesdag 2019-12-01 15 år från Tillträdesdag, Bilaga 2 

Uppsägningstid/ 
Uppsäg ning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 18 månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

Förlängningstid 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med IZI 5 år D månader 

Hyra 
Kronor 10 789 474 per år exklusive nedan markerade tillägg 

Indexklausul IZJ Ändring av ovan ang iven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. 
Bilaga: 1.1 

Fastighetsskatt C8J Fastighetsskatt ersätt s i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. 0 Fastighetsskatt ingår i hyran. 
Bilaga: 2 

Tillhanda· 
Hyresvärden ti Il handahål I er /ombesörjer 

hå Ilande av o ch 
betalning för e l, C8J El C8J va C8J Värme C8J Varmvatten □ Kyla C8J Ventilation 

va, värme, Betalning: 
varmvatten, 

El C8J Hyresgästen har eget D Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D Ingår i hyran. 
kyla och Bilaga: 2 
ventilation 

abonnemang. driftskostn adskl ausul. 

va D Hyresgästen har eget D Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad C8J Ingår i hyran. 
Bilaga: abonnemang. d riftskostnad;klausu I. 

Värme D Hyresgästen har eget D Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad IZJ Ingår i hyran. 
Bilaga: abonnemang. dri ftskostnadskl ausu I. 

Varmvatten D Hyresgästen har eget C8J Hyresgäst en betalar i en lighet med bifogad 0 Ingår i hyran. 
Bilaga: 2 abonnemang. d riftskost nadskl ausul. 

Kyla D Hyresgästen har eget D Hyresgästen betalar i enlighet m ed bifogad O Ingår i hyran. 
Bilaga: abonnemang. d ri f tskostnadsklausu I. 

Ventilation D Hyresgäst en betal ar i enlighet med bifogad IZJ Ingår i hyran. 
Bilaga: driftskostnadskl ausul. 

Fastighetsägarna Sveriges formulär12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Rev iderat 2012 och 2014. Sign 
Eftertryck förbjuds. 



~ -- HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Sid 2 ( 4) 

FASTIGHETSÄGARNA 
Nr: ___ 2::..:0:..:1_7_-1....cO __ _ 

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av 

1:8:J hyresvärden D hyresgästen 

Avfa lls- I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels t illhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen 
hantering skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom 3tt u tan kompensation medverka t ill den ytterligare källsortering som hyresvärden 

kan komma att besl uta. Härutöver gäller följande: 

IZJ Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att t illhandahålla avfallskärl och erforderl igt avfallsutrymme). Hyresgästen förbinder sig att med 
renhåll ningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall. 

D Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till 
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande t ill kronor per år. 

D Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran. 

D Annan reglering enligt bilaga 
Bilaga: 

Trappstädning D ingår i hyran 1:8:J ombesörjs och bekostas av hyresgästen D annan reglering enligt bilaga 
Bilaga: 

Snöröjning och 1:8:J ingår i hyran D ombesörjs och bekostas av hyresgästen 
sandning 

D annan reglering enligt bilaga 
Bilaga: 3 

Oförutsedda Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av 
kostnader a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet 

kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till 
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet 

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala 
årl iga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska anses vara 100 procent. Har andelen int e angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i 

förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är 
uthyrd görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. 
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. Med 
oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) ang ivna instanserna. 
Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning. 

Mervärdesskatt 
(moms) 

Hyresgästens D Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. 
momsplikt 1:8:J Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. 

Hyresvärdens D Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen . Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle 

momsplikt gällande moms. 
D Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig til l moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid 

varje tillfälle gällande moms. 

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på 
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående til lägg och andra ersätt ningar. 

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande - såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även 
upplåtelse ti ll eget bolag), el ler överlåtelse- blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen 
fu llt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av 
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. 

Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr: 

D kalendermånads början 1:8:J kalenderkvartals början genom insättni ng på Se bilaga 2 

Ränta, betal- Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåmi nnelse enligt 
ningspåminnelse lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 

Miljöpåverkan Hyresgästen ska före ti llträdet inhämta erforderliga ti llstånd för den verksamhet för vi lken lokalen upplåt s. Verksamheten ska bedrivas på ett 
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för mi ljön . Hyresgästens ansvar för 
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken. 

IZJ För ytterligare bestämmelser avseende mi ljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausu I. 
Bilaga: 2 

D Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. 
Bilaga: 

Byggvaru- Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kont rakt eller i annat fall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende 
deklarationer lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbet ets utförande förete byggvarudeklarationer- i den mån sådana finns utarbetade-

för de produkter och material som ska t illföras lokalen. 

Revisions• Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i 
besiktningar hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om 

hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som 
myndigheten har föreskrivit. 

Tillgänglighet till Hyresgästen ansvarar för att t ill träde till sådana utrymmen som hyresvärden el ler någon som företräder hyresvärden eller som personal från 
vissa utrymmen energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha ti llgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom 

förhållanden i hyresgästens verksamhet. ,,---
( I 

Fastighetsägarna Sveriges forrnulär12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014. 1S ign 
Eftertryck förbjuds. ~ 1Sig1/\>1 I 



~-- HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Sid 3 (4) 

FASTIGHETSÄGARNA 
Nr: 2017-10 ---------

Un dertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta in n ebär att den därefter fö ljande texten gäller 

PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna 
i plan- och bygg lagen (PB L) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande 
belopp . 

Brandskydd IZJ Parternas skyldigheter gent emot varandra i anledning av lagstiftningen om skydd mot o lyckor regleras i bifogad 
Bilaga: 7 

brandskyddskl ausu I. 

Myndighetskrav D Hyresvärden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd 
m.m. av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillt rädesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande 1ZJ Hyresgästen för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. 

Inredning Lokalen uthyrs 

0 utan särskild fö r verksamheten avsedd inredning D med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga 
Bilaga: 5 

Underhåll D Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll Hyresgästen svarar dock för 
Bilaga: 

av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten 
O enl bilaga tillhandahållen inredning 

0 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhål I Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver 
Bilaga: dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredn ing 

Oenl bilaga som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten. 

0 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. 
Bilaga: 3 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har 
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. 

Skötsel, drift och Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma 
ä ndringsa rbet e n utrymmen. 

0 Annan överenskommelse avseende allmänna och gemensamma utrymmen 
Bilaga: 3 

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftl iga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller 
installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktig a anläggningar eller 
installationer såsom el, va och ventilation. 
lnstallati oner såsom sprinklerhuvuden och an ordningar fö r venti lation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana 
anordningar försämras. Hyresgästen ska vid utförande av inr~dningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra 
uppvärmningsanordningar i a ll t väsentligt behål ls 

Ledningar för 0 Hyresvärden 0 Hyresgästen 
telefoni och data-
kommunikation bekostar erforderlig d ragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger ti ll de 

ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. 

D Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. 
Bilaga: 3,5 

Skyltar, markiser Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsätt ning att hyresvärden inte 
m.m. har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga 

anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husf asaden 
i godtagbart skick. 

Vid mera omfattande f astighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter 
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden . 

Hyresvärden fö rbinder sig att inte sätta upp automater och skylt skåp på ytterväggarna til l den av hyresgästen förhyrda lokalen utan 
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrät t att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar . 

D Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. 
Bilaga: 

Försäkringar Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig f astighetsförsäkring avseende den fastighet inom vi lken den förhyrda lokalen är 
belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkri ng för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens 
som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man. 

Yttre åverkan D Hyresvärden 0 Hyresgästen 

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen ti llhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt en tre- och andra dörrar eller portar 
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder. 

Låsanordningar O Hyresvärden 0 Hyresgästen 

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring . 

Nedsättning av 
hyra 

Avta lat skick Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat ski ck eller annat 
m.m arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor. 

Sedvanligt D Nedsättning av hyran för h inder eller men i nyttjanderätten t i Il följd av att hyresvärden låter utföra sedvan li gt underhåll av lokalen eller 
underhåll fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler. 

0 Hyresgästen har inte rätt t ill nedsättning av hyran för hinder el ler men i nyttjanderätten t ill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt 
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och 
omfattning samt när och under vilken t id arbetet ska utföras. 

D Parterna är överens om att rätt en till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av 
!Bilaga: lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. / 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014. ISign 
Eftertryck förbjuds. 

~ / 15',AI 



~ 
HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

FASTIGHETSÄGARNA 
Nr: 2017-10 ---------

Underteckn ande parter har d enna dag träffat fö ljande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefte r fö ljande t exten g älle r 

Åt erställande vid Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och 
avflyttning återställt lokalen i godtagbart skick. 

i:gJ Annan överenskommelse om bortförande och återställande en ligt bilaga. 
Bilaga: 2 

Parterna är eniga om at t senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till fö ljd av hyresgästens 
åtgärder-vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande- lokalen vid avfl yttning innehål ler material, som inte sarskilt överenskommits 
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom 
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering ell er motsvarande. 

Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden 
inte alls eller endast ti ll onormalt hög kostnad kan fullgöraspå grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbet sinställelse, blockad, 
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. 

Säke rhet 
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den 10 dgr efter undert. lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom 

i:gJ borgen ställd av D bankgaranti intill ett belopp om D annan säkerhet i form av 
Bilaga: 8 

Attendo AB (publ) Org.nr. 559026-7885 

Om avtalad säkerhet int e lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före t illträdet så påfordrar. 

Person~ D Information t ill hyresgäst om behandling av personuppgift och skriftl igt samtycke, se bifogad 
Bi laga: uppgiftslagen personuppgiftsklausul. (Gäller inte när hyresgästen är en juridisk person.) 

Särskilda Avtalsstruktur Bilaga: 0 bestämmelser 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprätt ats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 
Tidigare ko ntrakt mellan part erna avseende denna lokal upphör att gälla fr .o .m. dett a kontrakts ikraftträdand e. 

Ort/datum: 

~(?c~l{d~ loJ7 -[0-~ s-tccktv)w.., tio I 71 -I0-'5o 
Hyresvärdens namn: Hyresgäst ens namn: 

Obaasan AB Attendo Sverige AB 

Namnteckni nnffi rmat ecky__omr,= i:gJ Firmatecknare r;/Jvl~tt;m8J), D Firmatecknare 

-~ M , -- c.:.· D Ombud enligt i:gJ Ombud enligt 
-_ l!c_ 7_,,, fu llmakt fullmakt 

Namnförtydligande: Narr';';, förtydligande':' 

Patrik Englund Urban Thoren 

Överlåtelse 
Ovanståend e hyreskont rakt överlåts fr.o.m. den 

Underskrift Frånträd ande hyresgäst (namn): Tillträdande hyresgäst (namn): Personnr/orgnr 

Namnteckning (frånträdande hyresg äst): D Firmat ecknare Namnteckning (t ill t rädande hyresgäst): D Firmat ecknare 
D Ombud en ligt D Ombud enligt 

fullmakt fu llmakt 

Namnfö rtydligan de (frånträdande hyresgäst): Namnfört ydligand e (t illträdande hyresgäst): 

Hyresvärdens Hyresvärden godkänner överlåtelsen Namnteckning (firmatecknare/o mb ud): D Firmatecknare 
godkännande Ort/datum: D Ombud enligt 

fu llmakt 

Hyresvärdens namn: Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare): 

Fast ighet sägarna Sveriges formulär128.2 upprättat 2008 i sam råd med SABO, Svensk Handel och Visit a. Reviderat 2012 och 2014. Eftertryck fö rbjuds. 



~ INDEXKLAUSUL 
FÖR LOKAL 

Sid 1 (2) 

1 • 1 FASTIGHETSÄGARNA Bilaga nr: 

Avser Hyreskontrakt nr: I Fastighetsbeteckning: 
2017-10 del av Björksäter 2 

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: 

Obaasan AB 559123-0692 

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: 

Attendo Sverige AB 556148-5169 

Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor 10 789 474 ska 100 % 

eller kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn til l förändringarna i konsumentprisindex 

(totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder. 

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 • 30/6 anses bashyran 

anpassad till indextalet för oktober månad året innan. 

- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i 

stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid. 

• lndextalet för den oktobermånad till vi lken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör basta! 

såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet basta!, 

nämligen indextalet för oktober månad år 2017 

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska ti llägg utgå med det procenttal varmed 
indextalet ändrats I förhållande trll bast alet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid 
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. 

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det I kontraktet angivna hyresbeloppet. 

Hyresändringen sker alltid from den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning. 

På sidan 2 intagna anvisni ngar gäller för avtalet. 

Underskrift Ort/dat um: 

5 /:a:liiol w.. , '2. 0 ( 1- ··-/0 -~ °c};dF;;;kJu 1~ 2fel1--l 0-JD 
Hyresvärd: Hyresgäst: 

Obaasan AB Attendo Sverige AB 

1~&L1 [ZI Firmatecknare J(;:J( tecr:!3: 
D Firmatecknare 

- O Ombud enligt [xJ Ombud enl igt 
fullmakt fullmakt 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

Patrik Englund Urban Thoren 

Hyresvärdens egna noteringar om bastal: 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och 
2011. Efte rtryck förbjuds. 



~ 
FASTIGHETSÄGARNA 

INDEXKLAUSUL 
FÖR LOKAL 

Anvisningar t ill Indexklausul för lokal 

Bashyra 

Bilaga nr: 

Sid 2(2) 

1, 1 

Om hela el ler viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utg<ira bcshyra är en förhand lings/råga och kan bero på hyresvi llkoren , övrigt (såsom 

exempelvis hyrans i kr/m 2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm). 

Bastalet 
lndextalet for den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år 
(se bestämmelserna på sidan 1). 

Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktober index blivi t känt i mitten av november. 

Beräkning av tillägget 
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. 
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet. 
3) Tilläggets storlek beräknas genom at t denna kvot multipliceras med bashyran. 

Exempel 

Beräkning avhyrestillägg för år 2002 

Bashyran antas vara 100 ooo kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, somär 259,7 (bast alet). Oktoberindex for år 2001 är 269,1. 

1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4. 
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 ooo kr. Resul tatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrest illägget för år 

2002 enligt klausulen. 

Alternativ A· Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre an året innan tex 262 o (oktoberindex år 2000 var 262,6). 

Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade for tfarand e blivit positiv och uppgått ti ll 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, mult iplicerad 
med bashyran 100 ooo kr hade resulterat i ett hyresti llägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001. 

Alternatjv B: Om K PI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259 z tex 259 5. 

Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyresti llägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla. 



Bilaga 2 

Särskilda Bestämmelser 

Bilaga 2 till hyresavtalsnurnrner 2017-10 ("Hyresavtalet") mellan Obaasan AB, org-nr. 559123-

0692 ("Hyresvärden") och Attendo Sverige AB, org-m. 556148-5169 ("Hyresgästen"). 
Hyresgästen och Hyresvärden kallas nedan gemensamt för ''Parterna., el ler enski It för ''Part". 

1. LOKALENS OMFATTNING OCH YTOR 

1.1 Lokalen omfattas av de ytor som framgår av Bilaga 4 - Ritningarna och byggnaden 

uppförs på del av fastigheten Björksäter 2 i Hässleholms kommun ("Fastigheten"). 

1.2 Lokalen har enligt uppmätning från ritning, en area om 5293 kvm BT A. Parterna är mot 

bakgrund av att Lokalen än.nu inte i dess helhet är uppförd, och bygglov inte sökts, överens 

om att angiven area är preliminäit uppmätt efter ritning samt accepterar att den kan komma 
att förändras i enlighet med Bilaga 6 - Genomförande. 

1.3 Parterna är överens om att antal lägen.heter inom Lokalen aldrig får understiga 72st. 

2. LOKALENS UTFORMNING OCH SKICK 

2.1 Hyresvärden tillhandahåller "Lokalen" på Tillträdesdagen i det skick och med den 

utforn1ning som framgår av Bilaga 4 - Ri tningar samt Bilaga 5 - Rumsbeskrivning. 

Parterna är dock överens om att hyresobjektets s lutliga utfornming kan komma att avvika 

från vad som anges i Hyresavtalet och dess bilagor. Eventuella ändringar skall godkännas 

av bägge pa1ter. H yresgästen förhinder sig att godta eventuella återstående arbeten efter 

tillträdet i enlighet med Bilaga 6 - Genomförande. Hyresvärden ska dock skyndsamt och 

med så liten inverkan på Hyresgästens verksamhet som möjligt slutföra åtgärderna. 

2 .2 Utöver vad som framgår av Bilaga 5-Rumsbeskrivning ombesö1jer och bekostar 

Hyresgästen själv anskaffningen av den inredning och inventarier som erfordras för sin 
verksamhet. 

3. MYNDIGHETSKRA V 

3.1 Hyresvärden ansvarar för att Lokalen på Tillträdesdagen uppfyller samtliga vid 

Tillträdesdagen gällande myndighetskrav som krävs för att Lokalen ska ku1111a användas 

för avsett ändamål enligt punkt 4. Hyresgästen ansvarar för att inhämta de tillstånd som 

krävs för Hyresgästen att bedriva sin verksamhet, t.ex. tillstånd från IVO. 

3.2 Hyresgästen ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, 

domstol eller försäkringsbolag med stöd av från dagen efter Tillträdesdagen gällande och 

framtida lagstiftning eller avtal, kan komma att kräva för Lokalens avsedda användning. 

4. LOKALENS ANVÄNDNING 

4.1 Lokalen, ska användas som särskilt boende för äldre ("Verksamheten"). 
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5. UTHYRNING I ANDRA HAND 

5.1 Hyresgästen äger endast rätt att hyra ut lägenheterna (72st.) i Lokalen i andra hand till 
slutlig målgrupp: brukare som erhållit biståndsbeslut för äldre enl igt socialtjänstlagen. 

5.2 Om Hyresgästen har för avsikt att i andra hand hyra ut Lokalen i sin helhet eller delar av 
Lokalen till part som inte omfattas av ovan punkt 5.1 ska Hyresvärdens skriftl iga 
godkännande in.hämtas först. 

6. TILLTRÄDESDAG OCH HYRESTID 

6.1 Hyrestiden ska räknas från Tillträdesdagen och är bestämd att vara femton (I 5) år. 

6.2 Preliminär tillträdesdag är 1 december 2019 ("Preliminär Tillträdesdag"). Parterna är 
dock överens om att söka färdigställa Lokalen så tidigt som möjligt. 

6.3 Tillträdesdag och meddelande om Tillträdesdag samt reglering av flytt av Tillträdesdag 
sker i enlighet med Bilaga 6 - Genomförande. Övriga bestänunelser kring tillträdet gäller 
enligt denna Bilaga 2 punkt 6. 

6.4 Parterna ska underteckna ett tillägg till Hyresavtalet som anger den faktiska 
Tillträdesdagen när denna blir känd. 

7. INVESTERINGSSTÖD FÖR ÄLDREBOSTÄDER 

7. 1 Hyresvärden ska ansöka om investeringsstöd (2016:848) för bostäder för äldre. 

7 .2 För det fall Hyresvärden erhåller investeringsstöd enligt förordning (2016 :848) om statligt 
stöd för att anordna och ti I lhandahål la bostäder för äldre personer ("J nvesteringsstöd"), är 
Parterna överens om att Hyresgästen ska få del av femtio (50) procent av erhållet 
investeringsstöd genom en engångsbetalning till av Hyresgästen anvisat bankkonto. 
Utbetalning till Hyresgästen ska ske snarast möjligt efter det att investeringsbeloppet har 
mottagits av Hyresvärden. 

8. MOMS 

8. 1 Parterna är överens om att uthyrningen av Lokalen inte ska omfattas av frivillig 

skattskyldighet för moms. För det fall hela/delar av upplåtelsen av Lokalen, till följd av 
ny lagstiftning, under avtalstiden kommer att omfattas av obligatorisk skattskyldighet för 

moms ska Hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Momsen 
ska erläggas samtidigt med hyran, från och med den tidpunkt obligatorisk skattskyldighet 

inträder och beräknas på avtalat hyresbelopp jämte, i förekonunande fall, på, enligt vid 
varje tillfälle gällande regler fö r moms på hyran, tillägg och andra ersättningar enligt 
H yresavtalet. 

8.2 Hyresgästen ska vid obligatorisk skattskyldighets inträde, kompenseras för Hyresvärdens 

kostnadsminskning med en hyresreduktion motsvarande Hyresvärdens totala avdragsgilla 
ingående moms för driftkostnader hänförliga till lokalen. Återbetalda belopp till 

2 



Bilaga 2 

Hyresvärden från Skatteverket avseende investeringsmoms för Lokalen, ska rendera i en 
lägre årshyra motsvarande 5% av det återbetalda beloppet. 

8.3 Vid det fall Hyresgästen kan, helt eller delvis, nyttja avdragsrätt för moms skall beloppet 

för hyresreduktionen enligt punkt 8.2 minskas med ett belopp motsvarande värdet av 
denna del. 

8.4 I det fall Hyresvärden enligt lagstiftning har möjlighet att välja att inte påföra moms på 
hyresbeloppet förbinder sig Hyresvärden att inte belägga uthyrningen med moms annat än 
om Hyresgästen ger sin skriftliga tillåtelse. 

9. FASTIGETSSKATT MM 

9 .1 För Fastigheten utgår för närvarande ingen fastighetsskatt. Om fastighetsskatt införs för 
Lokalen ska Hyresgästen som tillägg till hyran betala på Lokalen belöpande andel av vid 
varje tid för Fastigheten utgående fastighetsskatt. Lokalens andel uppgår til I 100 procent. 
Ersättning för fastighetsskatt erläggs samtidigt med hyran. Hyresvärden förpliktigar sig 
till att verka för att inte belägga fastigheten med skatt. 

9.2 Skulle kostnadsökningar uppkomma efter hyresavtalets undertecknande, med anledning 
av införande av eller höjning av, särskild för fastigheten, utgående skatt, avgift eller pålaga 
som regering, riksdag, kommun eller liknande myndighet beslutar om, som Hyresvärden 
åläggs att utföra till följd av beslut av regering, riksdag, kommun eller liknande 
myndighet, ska Hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning 
till Hyresvärden för, på hyresobjektets belöpande andel av den totala årliga 
kostnadsökningen på fastigheten. Lokalens andel är I 00 procent. Eventuell ersättning 
enligt de1ma bestämmelse ska erläggas enligt bestämmelserna för erläggande av hyra 
enligt detta avtal. 

10. KOSTNADER FÖR EL, FASTIGHETSEL, KYLA, VARMVATTEN 

10.1 Hyresvärden ombesö1jer och bekostar el genom eget abo1memang för förbrukning 
avseende fastighetstekniska delar så som hiss, ventilation, fjärrvärmepump s.k. drifts
/fastighetsel. 

10.2 Kostnader för all el utöver Hyresvärdens ansvar enligt ovan punkt 10.1 ingår inte i hyran 
utan skall ombesörjas och bekostas av Hyresgästen genom eget abonnemang. 

10.3 Hyresvärden ansvarar för att maximalt två stycken elmätare installeras i byggnaden för att 
möjliggöra Hyresgästen och Hyresvärdens respektive el-abo1memang. 

10.4 Lokalen utförs inte med och förbereds inte för kyla. 

10.5 Om möjligt ska Hyresgästen ha eget abonnemang för varmvatten. Om detta inte skulle 
vara möjligt ska Hyresgästen av Hyresvärden debiteras ett särskilt tillägg till hyran baserat 
på faktisk förbrukning och Hyresvärdens faktiska kostnad. Hyresvärden bekostar och 
ansvar för installation av mätare. Val av mätare sker i samråd med Attendo. Hyresvärdens 
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kostnader skall verifieras genom avier samt mätdata från mätare. Hyresvärdens debitering 
för eventuella administrativa kostnader får ej överstiga 10 000 SEK exkl. moms per år. 

11. BRANDSKYDD 

11.1 Ansvarsfördelning avseende brandskyddsåtgärder 111.111 regleras 
Gränsdragningslista samt Bilaga 7 - Brandskydd. 

B ilaga 3 -

12. UNDERHÅLL 

12.1 Partnernas respektive underhållsansvar framgår av Bilaga 3 - Gränsdragningslistan. 

13. OMBYGGNAD UNDER HYRESTIDEN 

13. l Hyresgästen äger inte rätt att utan Hyresvärdens skriftliga tillstånd bygga om eller på annat 

sätt förändra Lokalen. Dock äger Hyresgästen rätt ti ll att, utan sådant godkännande vidta 
mindre ing1ipande åtgärder i Lokalen som inte menligt påverkar installationer, 
ventilationskanaler eller andra anordningar och som ej heller påverkar byggnadens 

utformning, dess väggar, fasader, eller andra huvuddelar samt att vidta nödvändiga 

åtgärder för att fullgöra Hyresgästens underhållsskyldighet enligt Hyresavtalet. 

13.2 Erhåller Hyresgästen tillstånd från Hyresvärden att vidta ombyggnadsåtgärder ska 

Hyresgästen inhämta erforderliga tillstånd av berörda myndigheter och 
ombyggnadsåtgärder ska genomföras fackmannamässigt och av behörig hantverkare. För 
det fall åtgärderna påverkar Lokalens planlösning och/eller Fastighetens tekniska 
installationer ska Hyresgästen svara för, utöver kostnaden för aktuell ombyggnation, även 
för kostnaden för ändringar i Fastighetens relationshandlingar. 

13.3 Hyresgästen svarar för att vidtagna ombyggnadsåtgärder inte skadar fastigheten eller 

byggnaden, leder till ökade kostnader för Hyresvärden, att åtgärderna uppfyller 
myndighetskrav, att hyresobjektet som helhet efter åtgärderna uppfyller samtliga 
myndighetskrav samt att hyresobjektets funktioner inte försämras. 

13.4 Om Hyresgästen har utfört en åtgärd i Lokalen med Hyresvärdens godkännande är 

Hyresgästen vid hyresförhållandets upphörande inte skyldig att återställa Lokalen till det 

skick den hade innan åtgärden utfördes, om inte parterna skriftligen överenskommit om 
annat. Kvarlämnade installationer eller utrustning ska, om inte annat skriftligen 
överenskommits, då övergå i Hyresvärdens ägo utan ersättning. 

14. ANSLUTNING TILL NÄT FÖR TV, TELE- OCH DATAKOMMUNIKATION 

14.1 Hyresgästen tecknar eget abonnemang avseende TV samt eventuella nätverk för tele- och 
datakommunikation. 

4 



Bilaga 2 

I 5. AVFLYTTNING 

15.1 Vid hyresförhållandets upphörande ska partnerna senast tio dagar före avflyttningsdagen 

genomföra en avflyttningsbesiktning av Lokalen. Besiktningen ska protokollföras och 
unde1tecknas av Parterna. 

15.2 Hyresgästen ska nedmontera och bo1tforsla egendom som är Hyresgästens (enligt Bilaga 
3 - Gränsdragningslista) samt de inventarier som Hyresgästen införskaffat efter 
Tillträdesdagen. Hyresgästen är även skyldig att avhjälpa eventuella skador som 
uppkommit vid ovan bortforslande av egendom. 

15.3 Hyresgästen ska återlämna Lokalen i godtagbart skick med hänsyn tagen till nonnalt 
slitage bedömt utifrån den verksamhet som Hyresgästen bedriver i Lokalen och utifrån 
Hyresgästens underhållsplikt enligt Bilaga 3 - Gränsdragningslista. Hyresgästen ska 
återlämna Lokalen i avstädat skick samt överlämna dörrnycklar till Hyresvärden. 

15.4 För det fall Hyresgästen efter avflyttningsdagen har kvarlämnat mate1ial, inredning eller 

dylikt tillhörande Hyresgästen eller inte återställt Lokalen i enlighet med Hyresgästen 
åtaganden enligt punkt 15.2 och 15.3, äger Hyresvärden rätt att bo1t forsla kvarlänmat 
material, inredning eller dylikt och att återställa Lokalen avseende Hyresgästens icke 
genomförda åtaganden enligt ovan, på Hyresgästens bekostnad. 

16. PANTSÄTTNING 

16.1 Hyresrätten enligt detta Hyreskontrakt får inte av Hyresgästen pantsättas eller ingå i 
underlag för företagshypotek eller användas som säkerhet i någon annan fonn och inte 
heller inskrivas. 

17. VILLKOR FÖRA VT ALETS Gll., TIGHET 

17. l Detta Hyresavtals giltighet är för Hyresvärdens sida villkorat av: 

Att bygglov erhålls och vinner laga kraft samt; 

Att Hyresvärden har tillträtt Fastigheten. 

Hyresvärden ska skriftligen meddela Hyresgästen snarast när båda ovan villkor är 
uppfyllda dock senast 201 8-12-31. Om inte sådant meddelande har getts senast 2018-12-
31 är detta Hyresavtal ogiltig. Datumet är satt med marginal för att ta höjd för den 
teoretiska risken att bygglovet överklagas. 

17.2 Vid undertecknande av detta Hyresavtal har Hyresgästen fått erforderligt godkännande 

från Hyresgästens styrelse eller annat beslutande organ hos Hyresgästen, varvid 
Hyresavtalet från Hyresgästens sida är giltigt vid undertecknande. 

17.3 Om något eller några av ovanstående villkor inte uppfyllts, vid förekommande fall, senast 
vid angivet datum är detta Hyresavtal ogiltigt och utan verkan såsom det aldrig ingåtts. 
Ingen Pa1t har då rätt till ersättning av den andra Parten i anledning av detta. 
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18. MILJÖPÅVERKAN 

18.1 Vid Hyresgästens upptäckt av, på fastigheten eller i Lokalen, förorening eller annat ämne 
som kan innebära risk för skada eller olägenhet för hälsa eller miljö ska Hyresgästen 
omedelbart skri ft ligen meddela Hyresvärden om detta. 

19. FÖRSÄKRING OCH SÄKERHET 

19 .1 Det åligger Hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighets försäkring 
avseende Fastigheten inom vilken Lokalen är belägen. 

19.2 Hyresgästens ska ha ett försäkringsskydd som omfattar sedvanlig ansvars- och 
egendomsförsäkring för Verksamheten under hela hyrestiden. 

19 .3 Hyresgästen skall senast 10 dagar efter dag för undertecknande av Hyresavtalet länma 
säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom borgen ställd av Attendo AB 
(pub!), org.nr. 559026-7885, i enlighet med bilaga 8. Vid en eventuell försäljning av 
Hyresvärden eller Fastigheten skall Hyresgästen ställa ut en ny borgen motsvarande den 
som ställs ut vid undertecknande av detta Hyresavtal, om så krävs för att 
borgensförbindelsen ska vara fo1isatt gällande för den nya ägaren ti ll Hyresvärden eller 
Fastigheten. Hyresvärden ska vid sådant fall meddela Hyresgästen att en ny borgen krävs 
och Hyresgästen ska skyndsamt ombesörja att Attendo AB (pub!) ställer ut sådan borgen. 
Det är att förvänta sig att tidpunkten för en eventuell förnyad borgen är vid bygglovets 
laga kraft. 

20. SKADEGÖRELSE 

20. 1 Hyresgästen ansvarar för sådana skador, som uppkommer i Lokalen (inklusive entre- och 
andra dörrar som leder direkt till Lokalen) eller på Fastigheten under hyresförhållandet 
och som föranletts av Hyresgästens åtgärder i Lokalen, egendom, personal, 
uppdragstagare, besökande och likställda. 

21. ÖVERLÅTELSE 

21.1 Paii äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta H yresavtal. 
Hyresrätten får inte överlåtas utan Hyresvärdens skriftliga samtycke. 

22. FULLSTÄNDIG REGLERING, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

22.1 Detta Hyresavtal med tillhörande bilagor utgör det fullständiga avtalet mellan Hyresgästen 
och Hyresvärden i anledning av förhymingen av hyresobjektet och ersätter alla tidigare 
förhandlingar och överenskommelser oavsett om dessa träffats skriftligen eller muntligen, 
rörande innehållet i detta Hyresavtal med tillhörande bilagor. 

22.2 Ändringar och tillägg ti ll detta avtal ska vara skriftliga och unde1iecknad av behörig 
företrädare för respektive Part. 
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23. BESTÄMMELSES OGILTIG HET 

23.1 Skulle någon bestämmelse i detta Hyresavtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte 
innebära att Hyresavtalet i dess helhet är ogiltigt utan då ska i sådant fall, i den mån 
ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Hyresavtalet, 
skäl ig jämkning av Hyresavtalet ske. 

24. LÅS OCH NYCKLAR 

24.1 Hyresvärden äger rätt att inneha Lokalens fastighetsskötamyckel. 

25. FORCE MAJEURE 

25.1 Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av Hyresavtalet och från 
skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till 
onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan 
arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som 
hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. 

26. TVISTER 

26.1 Tvist i anledning av detta Hyresavtal ska avgöras av allmän domstol om det omtvistade 
beloppet inte uppenbart överstiger 5 MSEK, exklusive moms. I annat fall ska tvisten 
slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för förenklat Skiljeförfarande ska 
tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde 
och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda 
fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. 
Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. 



Hyresgäst: Attendo Sverige AB 

Fastighet: Del av Björksäter 2. 
Hässleholms Kommun 

I. OMFATTNING 

BI LAGA 3 

GRÄNSDRAGNINGSLIST A 
AVS EENDE INVESTERING, 
TILLSYN, DRIFT 
UNDERH ÅLL OCH UTBYTE 

Denna gränsdragningslista reglerar ansvar för investering, tillsyn, drift, 
underhåll och utbyte inom byggnaden och fastigheten. 

Investering omfattar ansvar för projektering, samordning, upphandling, 
utförande, installation, provdrift, provning, avsyning mm till fullt färdig 
anläggning. 

2. ANSVARS FÖRDELNING 

Ansvarsfördelningen mellan hyresvärden och hyresgästen regleras närmare i 
gränsdragningslistan under punkt 5 nedan. 

Generellt gäller att hyresgästen svarar för av hyresgästen installerad och/eller 
bekostad utrustning inklusive tillsyn, drift och underhåll samt utbyte. Hyresgästen 
är införstådd med att hyresvärden, dennes konsulter och entreprenörer måste äga 
tillträde till lokalen under hyrestiden för att hyresvärden skall kunna uppfylla sina 
skyldigheter. Hyresgästen skall tillse att så kan ske. 

3. ERSÄTTNINGSPRINCIPER 

Kostnader för tillsyn, drift och underhåll samt utbyte ska betalas av respektive 
ansvarig part. Hyresgästens ansvar för utbyte av utrustning gäller endast likvärdig 
funktion. Ansvaret för utökad kapacitet, förbättrad funktion etc. skall avtalas 
mellan parterna. 

4. DEFINITIONER 

Nedanstående definitioner gäller. 

Tillsyn: driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett 
förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning och rapportering av eventuella 
avvikelser. 

Drift: Skötsel-/underhållsåtgärder med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka 
syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller 
utrustning. 

Hyreskontrakt 201 7-1 0 
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Hyresgäst: Attendo Sverige AB 

Fastighet: Del av Björksäter 2. 
Hässleholms Kommun 

BILAGA 3 

GRÄNSDRAGNINGS LIST A 
AVSEENDE INVESTERING, 
TILLSYN, DRIFT 
UNDERHÅLL OCH UTBYTE 

Planerat underhåll och utbyte: åtgärder som syftar till att återställa e ller 
säkerställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en imedning eller utrustning. 

Utför innebär att angiven part svarar för utförandet och samordning med 
hyresvärdens anläggningar. 

Bekostar & äger innebär att angiven part svarar för samtliga kostnader för 
angiven investering samt att angiven part från tillträdesdagen enligt detta 
hyreskontrakt innehar förtecknad egendom med äganderätt. 

Följande förkortningar har använts: 
F = Fastighetsägaren/Hyresvärden 
H = Hyresgästen 

5. GRÄNSDRAGNINGSLIST A 

Benämning 

Mark och 
utvändigt 

Hyreskontrakt 
2017- 10 

Utrustning 

Snöröjning, sandning och 
sopning 
Finstädning, egna entreer 
Cykelställ 
Skyltar 

Skyltar 

Parkering 

Gräsmattor 
Buskar 
Träd 
Övrig Utemiljö för 
verksamheten specifik utöver 
ovanstående. 

Tillsyn 

F 

H 
H 
F 

H 

F 

H 
H 
H 

H 

Drift Planerat Utför Bekostar 
underhåll & äger 
& utbyte 

Il 

F 

H 
F F F F 
F F F F 

H H H H 

F F F F 

F F F F 
F F F F 
F F F F 

1-1 f-1 F F 

2( I 0) 

Anmärkning 

Om uppsatta 
av F 
Om uppsatta 
av H 
21 st. varav 
minst 2 
hkp 



Hyresgäst: Attendo Sverige AB 

Fastighet: Del av Björksäter 2. 
Hässleholms Kommun 

Benämning Utrustning 

Papperskorgar, staket och 
grindar 
Allmän belysning 

Ovrig miljöbelysning 

Tak Antenn o dyl 
Takbelä!:>:crning 
Ev. takbrunnar 
Takrännor 
Stuprör 
Taklucka 
Rengöring och rensning 
av rännor och brunnar 

Fasad Skyl tar/Fasadbelysning 

Skvltar/Fasadbelvsning 
Åskledare 

Ytterdörr Dörrparti 
Låskista 
Trycke 
Kortläsare, kodlås och 
elslutb leck 

Hyreskontrakt 20 I 7- I 0 

Tillsyn 

H 

H 

H 

H 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

H 

F 
F 

H 
H 
H 
H 

BILAGA 3 

GRÄNSDRAGNINGS LISTA 
AVSEENDE INVESTERING, 
TILLSYN, DRIFT 
UNDERHÅLL OCH UTBYTE 

Drift Planerat Utför Bekostar 
underhåll & äger 
& utbyte 

H F F F 

H/F F F F 

H H F F 

H H H H 
F F F F 
F F F F 
F F F F 
F F F F 
F F F F 
F 

H 1-1 H H 

F F F F 
F r F F 

1-1 F F F 
H F F F 
H F F F 

H H F F 

Sign. 

1ifo ~ 

J( I 0) 

Anmärkning 

Glödkälla 
byts av 
hyresgästen 
Enligt senare 
framtagen 
ritning 

Om de är 
1-1:s. F 
förbereder 
med el. 
Om de är F:s 

Utförande 
enligt 
teknisk 
beskrivning, 
passage i 
bilaga 5, 
Rumsbeskriv 
ning 



Hyresgäst: Attendo Sverige AB 

Fastighet: Del av Björksäter 2. 
Hässleholms Kommun 

Benämning 

Fönster 

Ovrigt 

Invändigt 
Dörrar 

Hyreskontrakt 
2017- 10 

Utrustning 

Cvlinder 
Dörröppningsautomatik 
Magnetuppställning 
Motorlås 
Utrymningsbeslag 

Porttelefon 

Glas 
Fönstertvätt 
Utsida karmar 
Utsida bågar 
Låsningsmekanism 
Solavskärmning, 
exempelvis 

solskyddsfilm eller 
markiser. 
Solavskärmning, 
exempelvis 
solskyddsfilm eller 
markiser. 

Avfallskärl 

Dörrpa11i 
Låskista 
Cylinder 
Trycke 
Motorlås 
Kortläsare, kodlås och 
elslutbleck 

Ti llsyn 

H 
H 
H 
H 
H 

H 

H 
H 
H 
H 
H 
H 

H 

H 

1-1 
H 
H 
1-1 

H 
1-1 

BILAGA 3 

GRÄNSDRAGNINGSLIST A 
AVS EENDE INVESTERING, 
T ILLSYN, DRIFT 
UNDERHÅLL OCH UTBYTE 

Drift Planerat Utför Bekostar 
underhåll 

It 

& äger 
& utbyte 

Il 
H H F F 
H F F F 
H F F F 
H H F F 
H F F F 

H F F F 

H F F F 
H 
F F F F 
F F F F 
H F F F 
H F F F 

H 1-1 1-1 1-1 

1-1 1-1 F F 

1-1 F F F 
H F F F 
H 1-1 F F 
1-1 F F F 
1-1 H 1-1 1-1 
1-1 1-1 F F 

Sign. 

~ 

4( I 0) 

Anmärkning 

Il 

Hyresgäst 
byter 
plombering 
Enligt 
rumsbeskriv 
ning, Bilaga 
5. 

Om utförd 
av F. Avser 
ej persienner. 
Utförs om 
myndighetskrav 
eller för 
uppfyllande av 
temp.krav. 

Om utförd 
av H. Avser 
ej 
persienner. 

Enligt 
kontraktsfor 
mulär 

Enligt 
beskrivning 
passagesyste 
111, bi laga 5 



Hyresgäst: Attendo Sve1ige AB 

Fastighet: Del av Björksäter 2. 
Hässleho lms Kommun 

Benämning Utrustning 

Ma!!netuooställning 
Entresignal till boende 
Utrymningsbeslag 

Dörröooningsautomatik 
Dörrstängare 

Fönster Insida karm 
Insida båge 
Beslag 

M ellanglaspersienner 
Persienner 

Fönstertvätt 

Ytskikt Målade tak 
Undertak • 
Golvbeiäggningar 
Väggytskikt 

Partier Metall 
Trä 
Glas 

Vitvaror Samtliga 

Ovrigt Postboxar 
Kapphyllor & klädkrokar 
Kaffeautomat 
Ev. traverser, takskenor 

Hyreskontrakt 20 I 7-10 

Tillsyn 

H 
H 
1-1 

H 
H 

H 
1-1 
1-1 

H 
H 

H 

1-1 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
H 

BILAGA 3 

GRÄNSDRAGNINGSLIST A 
AVS EENDE INVESTERING, 
TILLSYN, DRIFT 
UNDERHÅLL OCH UTBYTE 

Drift Planerat Utför Bekostar 
underhåll & äger 
& utbyte 

H F F F 
H 1-1 F F 
1-1 F F F 

1-1 F F F 
1-1 F F F 

H F F F 
1-1 F F F 
1-1 F F F 

H F F F 
1-1 1-1 1-1 1-1 

H 

1-1 1-1 F F 
H 1-1 F F 
H H F F 
H H F F 

H F F F 
H F F F 
H F F F 
H H F F 

H 1-1 F F 
H H F F 
H H H 1-1 
H 1-1 H 1-1 

Sign. 

~ 

5( I 0) 

Anmärkning 

Plombering 
byter 1-1 

Om 
myndighetsk 
rav 
föreligger 

Utbyte av lås 
och handtag 
på grund av 
verksam hete 
ns krav/ H :s 
önskemål 
utöver 
rumsbeskriv 
ning ligger 
på 1-1. 
I 
utrymmen där 
boende vistas 
I övriga 
utrymmen 

73 st. 

F förbereder 



Hyresgäst: Attendo Sverige AB 

Fastighet: Del av Björksäter 2. 
Hässleholms Kommun 

Benämning Utrustning 

& lift 

Skyltar enligt 
myndighetskrav 
Skyltar (H:s egna) 
All lös inredning & 
utrustning 
Fast inredning i 
boenderum, tex skåp och 
garderober 
Fast inredning i 
gemensamma utrymmen 

Ev. konst 
Nyckelansvar (vid in-
och utflytt av 
vårdboende) 
A vflyttningsbesiktning 
(boenderum) 
IAtgärdande av 
besiktningsanmärkning 
boenderum) 
Hantering hyreskontrakt 
och hyresinbetalningar 
för boende 

Städning Städning av samtliga 
utrymmen 
Sophämtning inkl 
abonnemang och sopkärl 

vvs 
Värme Värmecentral 

Hyreskontrakt 2017-10 

Tillsyn 

H 

H 
H 

H 

H 

H 
H 

1-1 

H 

H 

H 

H 

F 

BILAGA 3 

GRÄ NSDRAGNINGS LISTA 
AVSEEND E INVESTERIN G, 
TILLSYN, DRIFT 
UNDERHÅ LL OCH UTBYTE 

Dri ft Planerat Utför Bekostar 
underhåll & äger 
& utbyte 111 li 

u 

H F F F 

H H H 1-1 
H 1-1 1-1 H 

H H F F 

H F F F 

H H 1-1 H 
H 

H 

H 

H 

H 

H H 

F F F F 

6( I 0) 

Anmärkning 

I 

I 
med tak som 
klarar 
bärighet 
samt 
markering på 
ritning för 
var 
montering 
kan ske. 

Ej vitvaror. 
Utbyte på 
grund av 
verksam hete 
ns krav/ H :s 
önskemål 
li inrer på H 



Hyresgäst: Attendo Sverige AB 

Fastighet: Del av Björksäter 2. 
Hässleholms Kommun 

Benämning 

Ventilation 

Sanitet 

EL-
installationer 

Hyreskontrakt 
2017-10 

Utrustning 

Värmesystem 
Radiatorventiler 
Fjärrvärme 
Komfortvärme 
(golvvärme) 

Ventilationsystem exkl 
till- och frånl uftsdon 
Luftbehandlaggregat 
Venti lationsdon 
Rengöring 
ventilationsdon inkl 
imkanaler och kolfilter 
Kanaler 

Vattenkranar 
Huvudstam avlopp (fram 
till byggnadsliv) 
Invändigt avlopp 

Fettavskiljare 
WC-stolar 
Utslagsbackar 
Städutrustn, fast 
Handfat 
Duscharmaturer 
Tvätt och torkutrustning 

El centraler 

El apparater 

Tillsyn 

F 
H 
F 
H 

F 

F 
H 
H 

F 

H 
H 

H 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

F 

F 

BILAGA 3 

GRÄNSDRAGNINGSLIST A 
AVSEENDE INVESTERING, 
TILLSYN, DRIFT 
UNDERHÅLL OCH UTBYTE 

Drift Planerat Utför Bekostar 
underhåll & äger 
& utbyte 

' F F F F 
H H F F 
F F F F 
H F F F 

F F F F 

F F F F 
H F F F 
H 

F F F F 

H F F F 
F F F F 

H F F F 

H F F F 
H F F F 
H F F F 
H H F F 
H F F F 
H H F F 
H H F F 

F F F F 

F F F F 

Sign. 

~ 

7( 10) 

Anmärkning 

Endast I 
RWC-D I 
boenderum. 
Tidsstyrd 

Rensning 
utförs av F 
Rensning 
utförs av H 
Om 
myndighetskrav 

I städrum 
I städrum 

Tvättmaskin 
er, etc, enligt 
bilaga 5 
Rumsbeskri v 
ning för 
tvättstuga 
och 
personaltvätt 

Om inst. av 
F 
Om inst. av 
F 



Hyresgäst: Attendo Sverige A B 

Fastighet: Del av Björksäter 2. 
Hässleholms Kommun 

Benämning Utrustning 

El apparater 

Digitalväxel 
Kanalisation, fiber, 
datanät, passagekontroll 
och trygghetslarm 
Kanalisation 

Anläggning för styr- och 
övervakning 

Anläggning för styr- och 
övervakning 

Kabel system 

Kabel system 

Passage kontroll-
anläggning 

Passagekontrol lanläggnin 
0 
0 

lnbrottslarms-anläggning 

Trygghetslarm 

AV utrustning 
Datanätverk för 

Hyreskontrakt 2017- 10 

Tillsyn 

H 

1-1 

F 

1-1 

F 

H 

F 

H 

H 

H 

1-1 

1-1 

1-1 
1-1 

BILAGA 3 

GRÄNSDRAGNINGSLIST A 
AVSEENDE INVESTERING, 
TILLSYN, DRIFT 
UNDERHÅLL OCH UTBYTE 

Drift Planerat Utför Bekostar 
underhåll & äger 
& utbyte 

H 1-1 1-1 1-1 

1-1 1-1 F F 
F F F F 

1-1 1-1 F F 

F F F F 

H H 1-1 1-1 

F F F F 

H H H 1-1 

H 1-1 F F 

H 1-1 1-1 1-1 

1-1 1-1 1-1 1-1 

1-1 1-1 1-1 H 

H 1-1 1-1 1-1 
H 1-1 1-1/F 1-1/F 

8( I 0) 

Anmärkning 

il 
Om inst. av 
1-1 (ex. 
digitalväxel) 

Om inst. av 
1-1 

För 
fastighetens 
drift 
För 
verksam hete 
ns drift 
Om inst. av 
F (el, data, 
fiber ochtele) 
Om inst. av 
H (ex. 
trygghetslar 
m och el, 
data, fi ber 
och tele) 
Utförande 
enligt 
teknisk 
beskrivning, 
passage i 
bilaga 5, 
Rumsbeskri v 
ning 
Passagesyste 
m utöver 
punkten 
ovan 
Kanalisation 
utförs av F 
Kanalisation 
utförs av F 

Se 



Hyresgäst: Attendo Sverige AB 

Fastighet: Del av Björksäter 2. 
Hässleholms Kommun 

Benämning Utrustning 

hyresgästens verksamhet 

Belysnings- Allmänbelysning 
armaturer 

Nödljusanläggning 

Övrig belysning 
Kontakter, uttag och 
brytare 

Styr- och Huvuddator 
övervakning 

DUC 
Givare 

Hissar Hissdörr 
Hisskorg 
Schakt 
Maskinrum 
Nödsignal 

Brandskydd Brandlarmsanläggning 

Sprinkeranläggning 

Larmöverföring och 
lannförmedling 

Revision 

Anläggningsintyg 

Brandventilation 

Hyreskontrakt 2017-10 

Tillsyn 

H 

F 

H 
H 

F 

F 
F 

1-1 

H 
F 
F 
H 

F 

1-1 

F 

F 

F 

F 

BILAGA 3 

GRÄNSDRAGNINGS LIST A 
AVSEENDE INVESTERING, 
TILLSYN, DRIFT 
UNDERHÅLL OCH UTBYTE 

Drift Planerat Utför Bekostar 
underhåll & äger 
& utbyte ~I 

H r F F 

F F F F 

H H H H 
1-1 F F F 

F F F F 

F F F F 
F F F F 

F F F F 
F F F F 
F F F F 
F F F F 
F F F F 

F F F F 

1-1 F F F 

F F F F 

F F F F 

F r F F 

F F F F 

Sign. 

~ ~ 

9(10) 

Anmärkning 

It 
rumsbeskriv 
ning, Bilaga 
5. 
Glödkälla 
byts av H 
(skötsel & 
underhåll ) 
Om 
myndighetsk 
rav 
föreli!!!!er 

Enl 
myndighetsk 
rav 
Enl 
myndighetsk 
rav 
Enl 
myndighetsk 
rav 
Brandlarm, 
sprinkler 
Enl 
myndighetsk 
rav 
Enl 
myndighetsk 



Hyresgäst: Attendo Sverige AB 

Fastighet: Del av Björksäter 2. 
Hässleholms Kommun 

Benämning Utrustning 

Brandrök vädrings-
fönster/I uckor 

Utrymningsskyltar 

Utrvmningsplaner 
Hand brandsläckare 
Branddörrstängare, 
magnetuppställning 

Besiktningar Hiss 
OVK 
Brandlarm 
El revision 
Sprinkler 
Övriga besiktningar 

Tillsyn 

F 

F 

H 
f-1 
1-1 

F 
F 
F 
F 
F 
1-1 

BILAGA 3 

GRÄNSDRAGNINGS LIST A 
AVSEENDE INVESTERING, 
TILLSYN, DRIFT 
UNDERHÅLL OCH UTBYTE 

Drift Planerat Utför Bekostar 
underhåll & äger 
& utbyte 

F F F F 

F F F F 

H H f-1 f-1 
H f-1 f-1 f-1 
f-1 F F F 

F 
F 
F 
F 
F 
H 

I 0( 10) 

Anmärkning 

rav 
Enl 
myndighetsk 
rav 
Enl 
myndighetsk 
rav 

Ansvar 
enligt 
myndighetsk 
rav 

Hyresgästen är införstådd med att garantibesiktning kommer att avhållas under det 
gällande entreprenadkontraktet. 

Hyresvärden tillhandhåller Hyresgästen Drift- och Skötselinstruktioner för allt där 
Hyresgästen har Tillsyn, Drift, Planerat underhåll och utbyte. Överlämnandet sker i 
samband med ti ll trädet av hyresobjektet. 

1-1 yreskontrakt 2017-1 0 
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Fastighetsägare/hyresvärd: Obaasan AB (559123-0692) 
Hyresgäst: Attendo Sverige AB (556148-51 69) 
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*Följande ingår i byggarens/fastighetsägarens åtagande 

BRUKARLAGENHET 

HALL/KOKVRÅ 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett Tapiflex Excellence 65 Long Modem Oak Natura! 
Option: Tarkett ID Inspiration 70, Oak Natura! 

Golvsockel Eksockel (ek-look) 
Vägg Målas vit, NCS S0502-Y Glans 5-7 

Kakel vid Trinette NCS S30 1 0-Y30R 10*20, Matt 
Tak Målas vit, NCS S0500-N Glans 2-3 
Övrigt Dörr I 00 + 30cm fritt öppningsmått 

Dörrblad i eklaminat 
Dörrkam1 i ek 
Ekfoder runt dörr. 
Gummitröskel in till lägenhet - minimal. 
Hotellås, typ ASSA 640 Split-Spindle/ Trycke ASSA 6696. 
Dörrstängare Dorrna "Free-Swing". Installeras om myndighetskrav föreligger. 
Desinfektionsdispenser med armbågsbygel, typ Dispenso 600. 
Hatthylla 
inredning enligt ritning (behöver tas fram). Högskåp och överskåp av typ Marbodal kök vitt. 
2 st garderober. Handtag: Borstad metall. Fullhöjd - ca 230 cm. 
I st linneskåp. Handtag: Borstad metall. Fullhöjd - ca 230 cm. 
I st städskåp. Handtag: Borstad metall. Fullhöjd - ca 230 cm. 
Minikök (bl. a spishäll, timer, ho etc., ti llgänglighet för rullstolsburen skall ske i minikök bl. 
a med fritt benutrymme minst 80 cm under plattan och mellan skåp på vardera sida.) Spis 
skall kopplas på egen säkring eller möjlighet skall finnas för att kunna stänga av spisen 
varaktigt. 
Köksblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig utan 
disk.maskinsavstängning 
Täckskiva under trinett, för att dölja installationer. 
Överskåp ovan minikök. En av överskåpsluckoma förses med cylinder som är med i 
låsschema(för medicin), den andra skall vara glasad. 
Kylskåp med frysfack (ca 501) på lämplig höjd i högskåp vid sidan om minikök. 
Litet värdeskåp med hänglåsklinka. (AJ Produkter Art. nr. I 0 15 14) 
Vägguttag med timer ovan minikök. 
Fag~rhult Pozzo LED Vit 
Bänkbelysning. 
El/Mediaskåp 

ALLRUM 

Byggnadsdel Sort/F ab rikat/M ode Il 

Golv Tarkett Tapiflex Excellence 65 Long Modem Oak Natura! 
Option: Tarkett ID Inspiration 70, Oak Natura! 

Golvsockel Eksockel (ek-look). 
Vägg Målas Vit NCS S0502-Y Glans 5-7 

Fondvägg - Målas Beige NCS S 40 10- Y5OR 
Tak Målas Vit NCS S0500-N Glans 2-3 
Övrigt Tavellister längs ena väggen. Galleriskena Klick 



RWC-D 

Byggnadsdel 

Golv 
Sockel 
Vägg 

Tak 
Övrigt 

Förberedelse för skenor i taket för taklift, lnvacare. 
Fagerhult Pozzo LED Vit 
Extra lamputtag för taklampa 
Enkeluttag för taklift på vägg H= 180cm. 
Eluttag vid alla fönster 
SIS samt 2 extra dubbel uttag - fri placering. 
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3 st. RJ45 dubbel uttag på olika place1ingar i lägenheten. RJ45 skall nyttjas för TV/Tele/ lT 
och skall kopplas via ett mediaskåp i hallen. 
Låg bröstning på fönster, ca 65cm. 

Sort/Fabrikat/Modell 

Tarkett Granit Safe T, kulör Light Beige, 3052691. 
Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 
Kakel, 40x20 alt. 20x20cm, vit matt. 
Kontrastmarkering vid wc och tvättställ från golv till tak, 20x20cm, grön matt 
NCS S2040-G40Y. 
Målas Vit NCS S0500-N Glans 20(Våtrumsfårg) alt. akustiktak av hygienplattor. 
Krav på ytor minst enligt Arbetsmiljöverkets Hygienrum 1. (240x2701-""'u..''+--) -------, 
Minst 100cm fri tt mått på vardera sida av WC-stol till vägg. +=""'i"i,_:::,2 ,'-'-'i---,-\-=-o-----t{ 
Slagdörr min 100cm fritt passagemått. ,1,_..1,.0 k ,, ~ .....,~ 
Foder med "ek-look" mot allrum. . -Ht o 

WC-behör. \ U \ ;t; 
Golwärme (komfort). 
Vägghängd WC Gustavsberg 5522, svart kulör på locket. Skall tåla 
tung belastning 
2 st. Toalettannstöd. Trident ref nr 2603380 vit 
Pappershållare för enhandsbruk Trident ref nr 2618000 
Väggfast reserv TP-hållare. 
Toaborsthållare samt toaborste. 
Tvättställ Ifö 264200031 med vinklingsbara konsoler 

. 
I 
I 

I 
I 
I 

[ID l.----1 
------. r-'"-' 

Hygienrum I 

Tvättställs blandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
Spegel (laminerad) ca 45x90 cm. 
2st tvål-/desinfektionsdispenser med annbågsbygel, typ Dispenso 600. 
Handdukspappershållare Modell Torky Ml. 
Trådpapperskorg, väggfast. 
Handdukshängare 4-krok Base 200 
Handdukshängare 2-krok Base 200 (för badrock) 
Duschblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig ansl. ned med förlängd 
slang(2m). 
Vinklade stödhandtag Trident i dusch, typ: Trident Duschstång för tvåväggsmontage 
2611016 inkl duschhållare 2630200. Svart. 
Tvålhylla Trident. Svait 
Duschdraperistång inkl. duschdraperi. 
Duschpall Etac Swift med rygg- och an11Stöd. 
Förberett för TM (ej eget avlopp). 
Badlakanstång Trident Stödhandtag. Svart 
Draghandtag 815 på dörr, rostfritt. 
Högskåp med två luckor vägghängd, 40x40x 180cm, vit, rostfria handtag. Övre skåp skall 
vara låsbart för alcogel med nyckel i låsschema. 

~ 



VINDFÅNG 

Byggnadsdel 

Golv 

Golvsockel 

Vä!!!! 
Tak 
Övrigt 

ENTRE/LOBBY 

Byggnadsdel 

Golv 

Golvsockel 
Vägg 

Tak 

Övrigt 

RWC ENTRE 

Byggnadsdel 

Golv 
Golvsockel 
Vägg 

Badrumsskåp vid sidan av spegeln, 40x70x 13cm, Kungsör Filip. 
Taklampa Fagerhult Discovery Space LED 57702. 
Lampa ovan spegel, Fagerhult Aqua 17860. 

Sort/ Fabrikat/ Modell 
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Kl inker 30x60cm, Grå. Fog i liknande färg. Bestäms av Attendo under projekteringsfasen 
enligt beslutprocess. 
Klinker lika golv, h=7cm. 

Målas Vit NCS S0502-Y Glans 5-7 
Målas Vit NCS S0500-N Glans 5-7 alt. akustiktak 
YtterdöIT i form av ekparti med inglasning. 
Passage genom vindfång ska vara möjlig med bredd på minst 150cm. 
Kåbematta l 50x200cm entreplan. 
Lysrörsplafond 
Möjlighet att ha närvarostyrning på natten. 

Sort/Fabrikat/Modell 

Klinker 30x60cm, Grå. Fog i liknande färg. Bestäms av Attendo under projekteringsfasen 
enligt beslutprocess. 
Klinker lika golv, h=7cm. 
Målas Vit NCS S0502-Y Glans 5-7 
Fondvägg - Målas Attendo blå NCS S 5540-R70B 
Målas Vit NCS S0500-N Glans 5-7 alt. akustiktak 

DöIT i fonn av ekparti med inglasning. 
Passage ska vara möjlig med bredd på minst 150cm. 
Kåbematta 150x200cm entreplan(om vindfång inte finns) 
Postbox (Antal postboxar = Anatal lgh+2). 
Våningsregister Porttavla (6xA4) 
Förberett för infoskärm( el+data) 
Plats för mindre sittgrupp. 
Brandtablå infälld i vägg. 
Fagerhult Pozzo LED 
Möjlighet att ha närvarostyrning på natten. 
Miljöbelysning Pholc Kolme 70, Vit. 

Sort/Fabrikat/Modell 

Klinker 30x60cm, Grå. Bestäms av Attendo under projekteringsfasen enligt beslutprocess. 
Klinker lika golv, h=7cm. 
Kakel, 40x20 alt. 20x20cm, vit matt. 
Kontrastmarkering vid wc och tvättställ från golv till tak, 20x20cm, grön matt 
NCS S2040-G40Y. 



Tak 
Övrigt 
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Målas Vit NCS S0500-N Glans 20(Våtrumsfärg) alt. akustiktak av hygienplattor 
SlagdölT minst I 00cm fritt passagemått 
Dön- låses eller öppnas från insidan genom att trycket förs uppåt el ler nedåt. 
Vägghängd WC Gustavsberg 5522, avvikande kulör på locket. Skall tåla tung belastning 
2 st. Toalettannstöd. Trident ref m 2603380 vit 
Pappershållare för enhandsbruk Trident ref nr 26 I 8000 
Toalettpappershållare Torky Tl 
Toaborsthållare samt toaborste. 
Tvättställ Ifö 264200031. 
T vättställsblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
Spegel (laminerad) ca 45x90 cm. 
2st tvål-/Desinfektionsdispenser med annbågsbygel , typ Dispenso 600. 
Handdukspappershållare Modell Torky M I . 
Trådpapperskorg, väggfast. 
Korg för sanitetspåsar, väggfast. 
Handdukshängare, 2 krokar. 
Krok för kläder. 
Högskåp med två luckor hängande på vägg, 40x40x 180cm rostfria handtag, vit. Övre skåp 
skall vara låsbart för alcogel. 
Draghandtag 815 på döJT, rostfritt. 
RWC !ann. 
Närvarostyrd belysning. 
Taklampa Fagerhult Discovery Space LED 57702. 
Lampa ovan spegel, Fagerhult Aqua 17860. 

INLASTNING/V ARUINTAG 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Epoxi, grå NCS S l 502-Y50R 
Golvsockel Epoxi lika golv, min h= I0cm. 
Vä!!!! Målas Vit NCS S0502-Y Glans 20(Våtrumsfärg) 
Tak Målas Vit NCS S0500-N Glans 20(Våtrumsfårg) 
Övrigt StåldöJT mot utsida med mekanisk dörruppställning 

Avvisarlister. h=30cm + h=90cm. 
Hömskydd i Alu. 
8 st. eluttag för värmevagnar. 
Golvbrunn 
Tappventil med avspolningsslang och upphängningsanordning. 
Städset 8B06600. 
Närvarostyrd belysning, min 200 lux vid golv. 

MILJÖHUS 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Epoxi, grå NCS S 1502-Y50R 
Golvsockel Epoxi lika golv, min h= I 0cm. 
Vägg Målas Vit NCS S0502-Y Glans 20(Våtrumsfärg) 
Tak Målas Vit NCS S0500-N Glans 20(Våtrumsfärg) 
Övri2:t Ska fungera för källsortering och vara anpassade efter kommunens hämtningsrutiner. 



KONTOR 

StåldöIT mot utsida med mekanisk dö1Tuppställning 
Avvisarlister. h=30cm + h=90cm. 
Hömskydd i Alu. 
3st. eluttag för sopkylskåp typ Toro (kylskåp ingår ej). 
Golvbrunn 
Tappventil med avspolningsslang och upphängningsanordning. 
Städset B806600. 
Närvarostyrd belysning, min 200 lux vid golv. 

Verksamhetschef, Bitr. VC, Samordnare, Arbetsterapeut och Rehab. 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett ID Inspiration 70, Oak Natura! 
Golvsockel Eksockel (ek-look) 
Vä!!!! Målas Vit NCS S0502-Y Glans 5-7 

Tak Akustiktak 
Övrigt Förberett för 2 arbetsplatser (el/data) 

Allmänbelysning 
Pendlad arbetsplatsbelysning 

DOKUMENTA TIONSRUM 

För en avdelning. 

Byggnadsdel Sort/ Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett ID Inspiration 70, Oak Natura] 
Golvsockel Eksockel (ek-look). 

Vä22 Målas vit NCS S0502-Y Glans 5-7 
Tak Målas vit NCS S0500-N Glans 2-3 alt. akustiktak. 
Övrigt Dörr med inglasning. 

Förberett för I arbetsplats ( el/data) 
Allmänbelysning. 
Pendlad arbetsplatsbelysning. 

SJUKSKÖTERSKEEXPEDITION - SSK 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett ID Inspiration 70, Oak Natura] 
Golvsockel Eksockel (ek-look). 
Vägg Målas NCS S0502-Y Glans 5-7 

Kakel 20x20 matt vit, ovan bänk och tvättställ 
Tak Akustiktak 
Övrigt Förberett för 2 arbetsplatser ( el/data) 

Bänk i rosfritt stål med dubbel diskho. 
Köksblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig utan 

8 



MEDICINRUM 

Ingång från SSK. 

Byggnadsdel 

Golv 
Golvsockel 
Vä!!!! 
Tak 
Övrigt 

diskmaskinsavstängning 
Bänk.skiva i laminat, med kantlist. 
Låsbart väggskåp. 
lfö Cera tvättställ 2322. 
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Tvättställsblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
Spegel (laminerad) ca 45x90 cm. 
Automatisk tvåldispenser. 
Automatisk desinfektionsdispenser. 
Handdukspappershållare Modell Torky M I. 
Trådpapperskorg, väggfast. 
Handdukshängare, 2 krokar. 
Timer på uttag över bänkar 
Allmänbelysning. 
Pendlad arbetsplatsbelysning. 
Bänk.belysning under överskåp. 

Sort/Fabrikat/Modell 

Tarkett ID Inspiration 70, Oak Natura] 
Ek.sockel ( ek-look). 
Målas NCS S0502-Y Glans 5-7 
Målas NCS S0500-N Glans 2-3 
Bänk. 
Hyllplan, antal bestäms av Attendo i projekteringsfasen enligt beslutprocess. 
Låsbart kylskåp(medicinkylskåp) med temperaturgivare ca 1,6 111 hög vanlig kylskåpsbredd. 
Allmänbelysning. 

RULLSTOLSFÖRRÅD 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett Granit Safe T, kulör Light Beige, 3052691. 
Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 
Vä!!!! Målas Vit NCS S0502-Y Glans 20(Våtrumsfärg) 
Tak Målas Vit NCS S0500-N Glans 20(Våtrumsfärg) 
Övrigt Avvisarlister. h=30cm + h=90cm. 

Hömskydd i Alu. 
Städset BB06600. 
Spolblandare med slang och upphängningsanordning 
Golvbrunn med lokalt fall invid blandare 
3 st arbetsuttag 230V placerade 1,0 mö. golv för laddning utomhusrullstolar. 
Närvarostyrd belysning, min 200 lux vid golv. 

FÖRRÅD 



Byggnadsdel Sort/ Fabrikat/ Modell 

Golv Tarkett ID Inspiration 70, Oak Natura! 
Golvsockel Eksockel (ek-look). 
Väl!:!!: Målas vit NCS S0502-Y Glans 5-7 
Tak Målas vit NCS S0500-N Glans 2-3 
Övrigt Hyllplan, antal hyllplan anpassas till föITådets storlek. Bestäms av Attendo enligt 

beslutprocess. 
Städset 8806600 
Närvarostyrd belysning, min 200 lux vid golv. 

SPOL 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett Granit Safe T, kulör Light Beige, 3052691. 
Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 
Vägg Målas vit NCS S0502-Y Glans 20(våtrumsfärg) 

Stänkskydd vid diskbänk och tvättställ. 20x20cm vit matt kakel. 
Tak Målas vit NCS S0500-N Glans 20(våtrumsfärg) alt. akustiktak av hygienplattor 
Övrigt Våtrumsstandard. 

Bänk i rosfritt stål med dubbel diskho, min b= l 20cm. 
Köksblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig utan 
diskrnaskinsavstängning 
förberett med vatten/el för spoldisinfektor(GETINGE 1810), klar för direkt anslutning. 
lfö Cera tvättställ 2322. 
Tvättställsblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
Spegel (laminerad) ca 45x90 cm. 
2st tvål-/Desinfektionsdispenser med annbågsbygel, typ Dispenso 600. 
Handdukspappershållare Modell Torky M I . 
Trådpapperskorg, väggfast. 
Närvarostyrd belysning, min 200 lux vid golv. 
Golv brunn. 

STÄD 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett Granit Safe T, kulör Light Beige, 3052691. 
Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 
Vägg Målas vit NCS S0502-Y Glans 20(våtrumsfärg) 

Stänkskydd vid utslagsvask. 20x20cm vit matt kakel. 
Tak Målas vit NCS S0500-N Glans 20(våtrumsfärg) alt. akustiktak av hygienplattor 
Övrigt Våtrumsstandard. 

Utslagsvask. 
Spolblandare ettgrepps FMM 9000E eller likvärdig med fast pip 
Hyllplan i rostfritt, antal bestäms av Attendo i projekteringsfasen enligt beslutprocess. 
Elhanddukstork för skurtrasor. 
Golvbrunn. 



KORRIDOR 

Byggnadsdel 

Golv 

Golvsockel 
Vä!!!! 
Tak 
Övrigt 

Borsthållare BB72/3 
Städset BB06600. 
Närvarostyrd belysning, min 200 lux vid golv. 

Sort/Fabrikat/Modell 

Tarkett ID Inspiration 70, Oak Natura! 

Eksockel (ek-look). 
Målas vit NCS S0502-Y Glans 5-7 
Akustiktak 
Avdelningsdö1r dubbeldörr, övre/undre dörrspegel av glas. 
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Uppställningsbara på brandmagnet, freeswing. (avdelningsdörrar). Installeras om 
myndighetskrav föreligger. 
Minst 180cm mellan lägenhetsdörrar. (korridorsbredd) 
Påkörningsskydd i eklaminat, h=30cm, monteras på båda sidor. 
Hörnskydd i ek 
Ledstång i ek, h=85cm. 
Dörrskylt vid varje lägenhetsdörr Clipline EK A4 
Postlådor Mini, Bruka design vit, I st/ lgh. 
Eluttag vid varje fönster. 
Infälld takbelysning Zorba Heaven LED 
Nedpendlad miljöbelysning MIO Venice 
Väggamrntur vid varje lgh-dörr Fagerhult Pegasus 3967-42, vit. 
Möj lighet til l " nattbelysning". 
Låg bröstning på fönster, ca 65cm. 

SAMVARO/MATSAL 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett ID Inspiration 70, Oak Natura! 

Golvsockel Eksockel (ek-look). 
Vägg Målas vit NCS S0502-Y Glans 5-7 

Fondtapet alt. målas. Bestäms av Attendo i projekteringsfasen enligt beslutprocess 
Tak Akustiktak 
Övrigt Handledare ek H = 85cm 

Påkörningsskydd i eklaminat, h=30cm, monteras på båda sidor. 
Hömskydd i ek 
Ekfoder runt dörr 
Låg bröstning av fönster ca 65 cm 
Fönsterbeslag fix 805. 
Eluttag vid varje fönster. 
Eluttag för fönsterlampa ovan fönster 
Ljudslinga med aktiv utrystning. 
2 st. alternativa TV-uttag på olika placeringar. 
4 st. alternativa datauttag på olika placeringar. 
Fagerhult Pozzo LED med dimmerfunktion. 
Nedpendlad miljöbelysning MIO Venice med di1m11erfunktion. 
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Låg bröstning på fönster, ca 65cm. 

A VDELNINGSKOK 

Byggnadsdel 

Golv 
Sockel 
Vägg 

Tak 
Övrigt 

TVATTSTUGA 

För två avdelningar. 

I Byggnadsdel 

Sort/Fabrikat/Modell 

Tarkett Granit Safe T, kulör Light Beige, 3052691. 
Uppvikt plastmatta lika _golv, min 7cm uppvik. 
Målas NCS S0502-Y Glans 20 (våtrumsfärg) 
Stänkskydd vid diskbänk, 30x I 0 vit matt kakel. 
Stänkskydd vid utslagsvask och tvättställ 20x20 vit matt kakel. 
Målas vit NCS S0500-N Glans 20(våtrumsfärg) alt. akustiktak av hygienplattor 
Låsbart rum med glasad dörr alternativt grind/halvdö1T 
Inredning enligt ritning (behöver tas fram). 
Köksinredning Marbodalkök eller likvärdig, vit med kantförstärkt list på skåp etc. 
Luckor och lådfronter av högtryckslaminat. 
Bänk i rosfritt stål med dubbel diskho. 
Köksblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med 
diskmaskinsavstängning. 
Bänkskiva i laminat, med kantlist. 
Låsbar knivlåda med nyckel i låsschema. 
Kapital/(vit)varor - Professionell utrustning. 
Spisfläkt 
Induktionshäll Electrolux. Minst energiklass A+. 
Vannluftsugn(självrengörande) i arbetsmässig höjd, Electrolux. Minst energiklass A+. 
Diskmaskin i arbetsmässig höjd, Miele PG8059 Hygiene eller likvärdig samt tillhörande 
dose1ingssystem för flytdiskmedel. 
Mikrovågsugnar infällda i arbetsmässig höjd, Electrolux. 
2 st. Kyl (stor) Electrolux. Minst energiklass A+. 
Frys självavfrostande (stor) av märke Electrolux. Minst energiklass A+. 
Plasttråg under kyl och frys. 
Låsbart städskåp 
Utslagsvask i städskåp 
Spolblandare ettgrepps FMM 9000E eller likvärdig med fast pip 
lfö Cera tvättställ 2322. 
Tvättställsblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
2st tvål-/Desinfektionsdispenser med annbågsbygel, typ Dispenso 600. 
Handdukspappershållare Modell Torky Ml. 
Trådpapperskorg, väggfast. 
Källsortering 3st fraktioner. 
Arbetsplatsuttag på egna grupper - minst 2 egna grupper om 16 A 
Vägguttag på timer. 
Allmänbelysning. 
Bänkbelysning under överskåp. 

Sort/Fabrikat/Modell 
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Golv Tarkett Granit Safe T, kulör Light Beige, 3052691. 
Golvsockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 
Vägg Målas vit NCS S0502-Y Glans 20(våtrumsfårg) 

Stänkskydd vid bänk och tvättstä ll. 20x20 vit matt kakel. 

Tak Målas vit NCS S0500-N Glans 20(våtrumsfårg) alt. akustiktak av hy_gienplattor 
Övrigt Inredning enligt ritning (behöver tas fram). 

3 st. tvättmaskiner Miele PW 6065 Yario eller likvärdig på sockel med separat !uddlåda. På 
ett våningsplan byts en av maskinerna mot en Miele PW 6137 eller likvärdig på sockel. 
2 st. torktumlare Miele PT 7136 Proffitronic L Yario Plus eller likvärdig på sockel. 
2 st. torkskåp Miele TS 120 E eller likvärdig. 
Lakansträckare, väggmonterad. 
Diskbänk i rostfritt stål med tvättho. 
Köksblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig utan 
diskmaskinsavstängning 
Bänkskiva i laminat, med kantlist. 
2 st. trådbackar på ltjul/stativ under bänkskiva. 
2 st. hyllplan ovan bänkskiva. 
lfö Cera tvättställ 2322. 
Tvättställsblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
Spegel (laminerad) ca 45x90 cm. 
2st tvål-/Desinfektionsdispenser med annbågsbygel, typ Dispenso 600. 
Handdukspappershållare Modell Torky Ml. 
Trådpapperskorg, väggfast. 
Golvbrunn. 
Städset 8B06600 
Närvarostyrd belysning, min 200 lux vid golv. 

PERSONAL TVÄTT 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett Granit Safe T, kulör Light Beige, 3052691. 
Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 
Vägg Målas vit NCS S0502-Y Glans 20(våtrumsfärg) 

Stänkskydd vid bänk och tvättställ. 20x20 vit matt kakel. 
Tak Målas vit NCS S0500-N Glans 20(våtrumsfärg) alt. akustiktak av hygienplattor 
Övrigt Inredning enligt ritning (behöver tas fram). 

I st. tvättmaskiner Miele PW 6065 Vario eller likvärdig på sockel med separat !uddlåda. 
I st. torktumlare Miele PT 7136 Proffitronic L Plus eller likvärdig på sockel. 
Diskbänk i rostfritt stål med tvättho. 
Köksblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig utan 
diskrnaskinsavstängning 
Bänkskiva i laminat, med kantlist. 
I st. trådbackar på hjul/stativ under bänkskiva. 
2 st. hyllplan ovan bänkskiva. 
Ifö Cera tvättställ 2322. 
Tvättställsblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
Spegel (laminerad) ca 45x90 cm. 
2st tvål-/Desinfektionsdispenser med annbågsbygel, typ Dispenso 600. 
Handdukspappershållare Modell Torky M I. 
Trådpapperskorg, väggfast. 



Golvbrunn. 
Städset BB06600 
Närvarostyrd belysning, min 200 lux vid golv. 
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PERSONAL-WC 

Byggnadsdel So rt/ F ab ri kat/ M ode Il 

Golv Tarkett Granit Safe T, kulör Light Beige, 3052691. 
Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 
Vägg Kakel 20x20 vit matt. 

Fondvägg bakom WC, 20x20cm, grön matt NCS S2040-G40Y. 
Tak Målas vit NCS S0500-N Glans 20(våtrumsfärg) alt. akustiktak av hy~enplattor 
Inredning Vägghängd WC Gustavsberg 5522, avvikande kulör på locket. Skall tåla tung belastning 

Toalettpappershållare Tork TI metallic vit 
Toaborsthållare samt toaborste 
Ifö Cera tvättställ 2322. 
Tvättställsblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
Spegel (laminerad) ca 45x90 cm. 
2st tvål-/ Desinfektionsdispenser med annbågsbygel, typ Dispenso 600. 
Handdukspappershållare Modell Torky Ml. 
Handdukskrok - 2 krok samt duschkrokar I stycken. 
Trådpapperskorg, väggfast. 
Korg för sanitetspåsar 
Närvarostyrd belysning, tak samt spegel belysning. 
Taklampa Fagerhult Discovery Space LEJJ 57702. 
Lampa ovan spegel, Fagerhult Aqua 17860. 

PERSONALRUM MED KÖK 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett 1D Inspiration 70, Oak Natura! 
Golvsockel Eksockel (ek-look). 

Vägg Målas vit NCS S0502-Y Glans 5-7 
Stänkskydd vid diskbänk, 30x I O vit matt kakel. 

Tak Akustiktak. 
Övrigt Inredning enligt ritning (behöver tas fram). 

Köksinredning Marbodalkök eller likvärdig, vit med kantförstärkt list på skåp etc. 
Luckor och lådfronter av högtryckslaminat. 
Bänk i rosfritt stål med dubbel diskho. 
Köksblandare FMM Vård&Omsorg_9000E eller likvärdig kök m. 
dislanaskinsavstängning. 
Bänkskiva i laminat, med kantlist. 
Kapital/(vit)varor - Professionell utrustning 
Spisfläkt 
Induktionshäll Electrolux. Minst energiklass A+. 
Vannluftsugn(självrengörande) i arbetsmässig höjd, Electrolux. Minst energiklass A+. 
Dislanaskin Miele G7859 Hygien eller likvärdig + samt tillhörande doseringssystem för 
fl ytdislanedel. 



VILRUM 

Byggnadsdel 

Golv 
Golvsockel 
Vä2:2: 
Tak 
Övrigt 

3 st. Mikrovågsugnar infällda i arbetsmässig höjd, Electrolux. 
2 st. Kyl (stor) Electrolux. Minst energiklass A+. 
Frys självavfrostande (stor) av märke Electrolux. Minst energiklass A+. 
Plasttråg under kyl och frys. 
lfö Cera tvättställ 2322. 
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Tvättställsblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
Spegel (laminerad) ca 45x90 cm. 
2st tvål-/Desinfektionsdispenser med arn1bågsbygel, typ Dispenso 600. 
Handdukspappershållare Modell Torky M I. 
Handdukskrok - 2 krok samt duschkrokar I stycken. 
Trådpapperskorg, väggfast. 
Förberett för projektor i tak( el/data). 
2 st. alternativa TV-uttag på olika placeringar. 
2 st. alternativa datauttag på olika placeringar. 
2 st. vägguttag ovan bänk på timer. 
Eluttag vid varje fönster. 
Allmänbelysning. 
Bänkbelysning under överskåp. 

Sort/Fabrikat/Modell 

Tarkett ID Inspiration 70, Oak Natura! 
Eksockel (ek-look). 
Målas vit NCS S0502-Y Glans 5-7 
Akustiktak. 
Förberett för 2 arbetsplatser ( el/data) 
Belysning i tak 

OMKLÄDNAD (TVÅ SEPARATA RUM) 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett Granit Safe T, kulör Light Beige, 3052691. 

Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 

Vä!!!! Målas vit NCS S0502-Y Glans 20(Våtrumsfärg) 

Tak Målas vit NCS S0500-N Glans 20(våtrnmsfärg) alt. akustiktak av hygienplattor 
Övrigt Två omklädningsrnm fördelas med ca 80% och 20%. Utrymme anpassas efter boendets 

storlek. 
Z-skåp med hänglåsklinka och bänkar(min 40cm), antal anpassas efter boendets storlek och 
bestäms av Attendo i projekteringsfasen enligt beslutprocess. 
Ifö Cera tvättställ 2322 . 
Tvättställsblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
Spegel (laminerad) ca 45x90 cm. 
2st tvål-/Desinfektionsdispenser med annbågsbygel, typ Dispenso 600. 
Handdukspappershållare Modell Torky M I. 



Handduksla-ok - 2 krok samt duschkrokar 1 stycken. 
Trådpapperskorg, väggfast. 
Elluttag vid spegel för hårblås/rakapparat. 
Närvarostyrd belysning, taklampa samt spegel belysning. 
Taklampor Discovery Space LED 57702. 
Lampa ovan spegel, Aqua 17860. 
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RWC-D INVID OMKLÄDNAD 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett Granit Safe T, kulör Light Beige, 3052691. 
Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 
Vägg Kakel, 40x20 alt. 20x20cm, vit matt. 

Kontrastmarkering vid wc och tvättställ från golv till tak, 20x20cm, grön matt 
NCS S2040-G40Y. 

Tak Målas vit NCS S0500-N Glans 20(våtrumsfärg) alt. akustiktak av hygienplattor 
Övrigt Dö1T låses eller öppnas från insidan genom att trycket förs uppåt eller nedåt. 

Vägghängd WC Gustavsberg 5522, avvikande kulör på locket. Skall tåla tung belastning 
2 st. Toalettannstöd . Trident ref nr 2603380 vit 
Pappershållare för enhandsbruk Trident ref nr 2618000 
Toalettpappershållare Torky T l 
Toaborsthållare samt toaborste. 
Tvättställ Ifö 2642. 
Tvättställsblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
Spegel (laminerad) ca 45x90 cm. 
2st tvål-/Desinfektionsdispenser med annbågsbygel, typ Dispenso 600. 
Handdukspappershållare Modell Torky M 1. 
Trådpapperskorg, väggfast. 
Korg för sanitetspåsar, väggfast. 
Handdukshängare, 2 Ia-okar. 
Krok för kläder. 
Duschblandare FM Mattson 9000E eller likvärdig duschblandare, ans!. ned. 
Vinklade stödhandtag Trident i dusch, typ: Trident Duschstång för tvåväggsmontage 
2611016 inkl duschhållare 2630200. Svart. 
Tvålhylla, Trident svart 
1 st Badlakanstång Trident Stödhandtag. Svart 
Duschdraperistång inkl. duschdraperi. 
1 st. Stödhantag på dörr, rostfritt 815 
Taklampa Discovery Space LED 57702. 
Lampa ovan spegel, Aqua 17860. 

DUSCH 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett Granit Safe T, kulör Light Beige, 305269 1. 
Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 
Vä!!!! Kakel, 40x20 alt. 20x20cm, vit matt. 
Tak Målas vit NCS S0500-N Glans 20(våtrumsfärg) alt. akustiktak av hygienplattor 
Övri2:t Trycke 6696 



HISS 

FM Mattson 9000E eller likvärdig duschblandare, ans!. ned. 
FM Mattson 9000E eller likvärdig duschset 
Golvbrunn 
2 st. Krokar. 
Närvarostyrd belysning 
Taklampa Discovery Space LED 57702. 

• Hiss av valfritt fabrikat med invändig korgstorlek l 400x2400 och talfunktion. 
• Nedfällbar sits, ledstång (båda sidor) 
• Tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning (handikappanpassad). 
• Blanka ytmaterial skall undvikas. 
• Knappsatserna har en placering som gör de möjligt för en rullstolsburen att trycka på dem. 
• Knappsatsen går att styra med kodlås. 
• Hissarna skall ha automatisk nivåreglering vid stannplan. 
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• Dörrautomatiken skall ha fördröjd stängning så rörelsehindrad person hinner ta sig in/ut ur hissen. 
• Hisslann skall finnas. 
• 2 st ramar i hiss typ Snäppram A4(Aluminium+frontplast). 

TRAPPHUS 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Klinker 30x60cm, Grå. Bestäms av Attendo under projekteringsfasen enligt beslutprocess. 
Golvsockel Klinker lika golv, h=7cm. 
Vä2:2: Målad gips. NCS S0502-Y Glans 5-7 
Tak Akustiktak. 
Övrigt Avvikande färg på första och s ista trappsteget. 

Smidesräcken NCS S7500-N i trapphus, handledare av ek. 
Fototapet på varje våningsplan. Attendo bestämmer sort och typ. 
Automatbelysning - Secto 4231 vit, h=45cm. 

BALKONGER 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Säkrad vattenavrinning. 

Övrigt Slagdörr minst I 00 cm fritt passagemått. 
Fullt tillgänglighetsanpassad, 
Minimal tröskel. 
Rostfri ramp vid in och ut passage, fast monterad. 
Glasat räcke h= 130cm som medger att rullstolsburna lätt kan se ut. 
Belysning i tak samt på vägg 
Eluttag. 

UTEMILJÖ 

~ 
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• Utepla tser anordnas i både sol- och skuggsida. Storlek anpassas efter antal brukare och personal. Uteplatserna 
anordnas så att det beaktar rullstolar, rullatorer etc. (ti llgänglighetsanpassas). De är också utfonnade med solskydd 
Växterna är lättskötta. 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

ve 

Flera olika markunderlag, gräs, sten, sand, trädäck . 

Belysning på utvalda platser; vid entreer, sittplatser och stigar. Både stolpar och pollare. God belysningen dagtid, 
em/kväll, ledljus sen kväll och natt. 

En asfalterad promenadslinga 

Tydliga gångstigar med olika materia l, nivåskillnad (t.ex. trappsteg och en kulle) med räcke på båda sidor på ena, 
gångstigarna. 

Trädgårdsrum, olika platser med olika förutsättningar. Pergola, portaler, berså . 
Stön-e plattsatt yta för gemensamma aktiviteter. 

Bekanta växter och träd. Ej giftiga. (Planteringslista/Växtförteckning måste kontrolleras mot 
giftinfomrntionscentralens databas) 

Träd och buskar med ätbara frukter och bär. 

Olika typer av trädgårdsparti , stenparti, rabatter, planteringsbäddar i olika höjd, nyttoträdgård . 

Parkbänkar med och utan solskydd . 

Markfasta soffor. 2-sits, tillgänglighetsanpassad, Svart stomme + träfärgat, ca 140 cm lång 

Utekrukor vid Entredön-, ca 60 cm höga . 
Väggannatur vid Entre. Typ Berlin, aluminiumfärgad rökfärgat glas från Norlys . 

Flaggstång . 

Trä-staket eller trä-spalje i lämplig omfattning . 

Vattenutkastare i fasad och i trädgården (flertal, antal bestäms för varje projekt av Attendo) . Att tänka på är bl. a . 
uteplatser, växter, fastighetsskötsel. 
Parkeringsplatser 0,2 - 0,3 platser per lägenhet. 

Hyresvärd tar fram landskapsförslag för aktuellt projekt utifrån Attendos anvisningar för Attendos godkännande . 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 

Golv Tarkett Granit Safe T 
Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 
Vä!!!! Målad gips. 

Tak Målad gips. 

Övrigt Golvbrunn + utkastare med slang samt upphängningsanordning. 
Automatbelysning, min 200 lux vid golv. 

DATA/TEKN I K/TELE 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Mode Il 

Golv Tarkett Granit Safe T 
Sockel Uoovikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 

Vä!!!! Målad gips. 

Tak Målad gips. 
Övrigt Lokaltemperatur + 20°C + 5°C och relativ fuktighet 50 % + 30 %. Förhållandet mellan 

temperatur och fuktighet får ej vara sådant att kondens bildas. 
Elektrisk utrustning skall placeras på sådant sätt att dessa ej kan störa nätutrustning, 



OVRIGA RUM 
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exempel på sådan utrustning är ställverk och svetsutrustning. 
Elekt1iska apparater som kan ge upphov till störning bör avstöras, exempel på sådana 
apparater är lysrör och strömbrytare. 
Skall finnas ledigt utrymme i befintl iga stativ och/eller dataskåp för rackmonterad 
utrustning som Attendo kan behöva installera. 
Elanslutningar ska fi nn as framdraget till racken. 

Attendo har valt att genomföra konceptet "Sport & Spa" enligt nedan. 

Sport & Spa Bastu, Relax, Spa, Gym, Sportbar 

Utevistelse & Trädgård Aktivitetsrum samt utökad utemiljö med bl.a. växthus 

SPABAD 

Ingår i konceptet Sport & Spa. 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 
Golv Tarkett Granit Safe T, kulör light beige, 3052691. 

Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 

Vägg Kakel 40x20cm Vit matt. 
Fondvägg bakom spabadkar 20x20cm, matt grå NCS S 3502-Y 

Tak Målas vit NCS S0500-N Glans 20(våtrumsfärg) alt. akustiktak av hygienplattor. 
Övrigt SlagdötT minst I 00 cm fritt passagemått. 

Golvvänne (komfort). 
Högskåp med två luckor vägghängd, 40x40x 180cm, vit, rostfria handtag. 
Låsbart skåp för alcogel och dylikt i separat skåp eller del i väggskåp. 
Ifö Cera tvättställ 2322. 
Tvättställsblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
2st tvål-/Desinfektionsdispenser med ann bågsbygel, typ Dispenso 600. 
Handdukspappershållare Modell Torky M I. 
Trådpapperskorg, väggfast. 

~ 
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Handdukskrok - 2 krok samt duschkrokar I stycken. 
Duschblandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig ans!. ned. med 
förlängd slang(2m). 
Vinklade stödhandtag Trident i dusch, typ: Trident Duschstång för tvåväggsmontage 
2611 016 inkl duschhållare 2630200. Svart. 
Tvålhylla Ttident. Svart 
Duschdraperistång inkl. duschdraperi. 
Duschpall Etac Swift med rygg- och am1stöd. 
Badlakanstång Ttident Stödhandtag. Svart 
Golvbrunn 
Förberett för badkar Arjo Huntleigh modell Rhapsody P220. 
Spottar i tak, dimmer. 
Allmänbelysning samt stämningsbelysning. 

RWC-D VID SPA 

Ingår i konceptet Sport & Spa. 

Placeras i direkt anslutning till spa. Utformas enligt RWD-D i omklädnad. 

RELAX 

Ingår i konceptet Sport & Spa. 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 
Golv Tarkett Granit Safe T, kulör light beige, 305269 1. 
Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 

Vä1!:!?: Målas vit NCS S0502-Y Glans 20(Våtrumsfärg) 
Tak Akustiktak. 
Övrigt Slagdörr i minst I 00cm fri passage. 

Golvväm1e (komfort) 
Tvättställ Ifö Cera 2322 
Tvättställs blandare FM Mattson Vård och omsorg 9000E eller likvärdig med extra lång 
spak. 
Spegel 600x900 mm Laminerad. 
Handdukspappershållare Modell Torky M I . 
2st Tvål-/desinfekteringsdispenser 
Trådpapperskorg, väggfast. 
Handdukshängare, 4 krokar. 
Badlakanstång 
Golvbrunn 
Stämningsbelysning med dimerfunktion. 
Spottar i tak. 
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BASTU 

Ingår i konceptet Sport & Spa. 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 
Golv Tarkett Granit Safe T, kulör light beige, 3052691. 
Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, höjd enligt rekommendationer från bastuleverantör. 
Väov Furupanel. 
Tak Furupanel. 
Övrigt Bastuaggregat med tirnerfunktion. Bastuaggregat dimensioneras efter bastuns volym. 

Uppfällbara lavar. 
Slagdörr i furu med glas, minst I 00cm fri passage. 
Golvbrunn 
Temperatunnätare 
Stämningsbelysning med dimerfunktion. 

SPORTBAR 

Ingår i konceptet Sport & Spa. 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 
Golv Tarkett ID Inspiration 70, Oak Natura! 

Golvsockel Eksockel ( ek-look). 
Vägg Målas vit NCS S0500 Glans 5-7 

Fototapet, bestäms av Attendo i projekte1ingsfasen enligt beslutprocess 
Tak Akustiktak 
Övrigt Ekfoder runt dörr 

Handledare ek H = 85cm 
Påkörningsskydd i eklaminat, h=30cm. 
Hörnskydd i ek 
Eluttag vid varje fönster. 
Ljudslinga med aktiv utrystning. 
2 st. alternativa TV-uttag på olika placeringar. 
4 st. a lternativa datauttag på olika place,ingar. 
Takannatur typ Glamox Modul S LED alt Fagerhult Pozzo LED med dimmerfunktion. 
Nedpendlad miljöbelysning MIO Venice med dimmerfunktion. 

GYM 

Ingår i konceptet Sport & Spa. 

Byggnadsdel Sort/Fabrikat/Modell 
Golv Tarkett Omnisport Training 5mm, kulör 3708015. 

Sockel Uppvikt plastmatta lika golv, min 7cm uppvik. 

Vägg Målas vit NCS S0502-Y Glans 5-7 

Tak Akustiktak. 
Övrigt Allmänbelysning 
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TEKNISKBESKRIVNING 

TILLGÄNGLIGHET 

• Kanalisation för trygghetsla1111 Telenta Ha1111oni med tal (enligt Attendos anvisningar i projekteringsfasen 
enligt beslutprocess). 

• Inga nivåskillnader i golv, samtliga trösklar ska vara anpassade för denna typ av verksamhet. Gäller även 
utvändiga dörrar samt balkongdörrar. 

• Hömskydd i ek överallt (ej lägenheterna) från golv till tak. 

• Rumshöjd 2700 mm i utrymmen där många personer vistas samtidigt. Rumshöjd i allrum i lägenhet minst 
2700 mm. Minst 2400 mm i hall i lägenhet och hygienrum i lägenhet. Korridorer ska minst vara 2500 mm 
och samvaro/matsal 2700 mm med lokala avvikelser tillåtna för installationer. 

• Snörasskydd runt hela fast igheten. 

• Invändiga dörrar; utförande som innebär öppningskraft max 20 N alt dörröppnare. 
• Dörrar glasade/frostade/släta vita/eklaminerade/ekfaner enligt Attendos anvisningar i projekteringsfasen och 

enligt beslutprocess. 

• Separat utgång till utemiljön utan att behöva gå igenom en annan avdelning. 

• Balkonger/terrasser med separata utgångar från varje avdelning. 
• Ytskikt och färgsättning enligt bilaga "Aflendo - Ytskikt, kulörer och fototapeter" 
• Tak över samtliga balkonger. 

• Samtliga trappor skall förses med avtagbart fysiskt hinder vid respektive trappsats högsta trappsteg för att 
förhindra fallolyckor. 

• Utvändiga nödutrymningstrappor förses med olåst grind i slutet av trappan. 

PASSAGE 

• Låsanläggning. 
• Fastighetsägaren ansvarar för att ett låsschema tas fram, Attendo är behjälpliga i den processen. Slutgiltigt 

låsschema ska godkännas av Attendo. 

• Elektronisk dörrautomatik med sensor för hinderkontroll till Entredörr, dörr till Vindfäng, Utgång till 
trädgård, Avdelningsentreer (dörr in till korridor), dörrar från korridor in till Samvaro/Matplats, dörrar in ti ll 
och från hisshall. Dömnagnet på dörrar till Samvaro, Avdelningar och Hisshall. 

• Lås- och dörrsystem som är online och elektroniskt med kodlås samt taggar, från båda sidor av dörren, enligt 
Attendos anvisningar i projekterings fasen och enligt beslutprocess. Omfattar: EntredötT, Utgång till trädgård, 
Dörrar in i fastigheten utifrån, Avdelningsentreer ( dörr in till korridor), dörrar från korridor in till 
Samvaro/Matplats, dörrar till och från hisshall, dörrar till uteplatser och balkonger, dörrar till 
utrymningstrapphus, Inlastning, Miljöhus/soprum, dörr till medicinrum, dörrar till omklädningsrum, dörr till 
personalrum, dörr in till lägenhetsförråd. 

• Porttelefon (entre- och varuintag/groventre). 

• Uppställningsbara dörrar till uteplatser och balkonger. 

• Ytterdörr vid sop, UC och varuintag ska vara ståldörr, dörrstängare med uppställning. 

BRAND 

~ 
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• Brandlam1 och driftlan11 (flexibelt gällande optiskt och ljud). 

• BranddöITstängare med s.k. Free S\.ving. lnstalleras om myndighetskrav föreligger. 

• Nödutrymningsvägar skall vara försedda med omvänd funktion och förses med elektrisk 
nödutrymningsknapp. Ej mekaniska utryrnningsbeslag. 

• Sprinkler ( enl. myndighetskrav). 

• Utrynmingstavlor och utrynmingsskyltar. 

• Brandsläckare (place1ing ska tas fram av brandkonsult och godkänns av Attendo). 

• Brandlannsanläggningen ska ha larmlagringsfunktion. Brandlannsanläggning ska kunna integreras med 
trygghetsla1111et. Det ska finnas en centralapparat samt en lai111tablå med lannlagringsfunktion per 
våningsplan. Brandlannet ska vara direktkopplat till Räddningstjänst. Brandlarmsanläggning ska uppfylla 
SBF 110. Nedanstående funktioner ska styras då brandlannet aktiveras: 

Utrymningslarm ska starta. 

Brandfunktioner i ventilationsanläggning ska aktiveras. 

Brandlannet ska presenteras för personalen på vårdboende via ESPA-protokoll till trygghetslam1et. 

Vidarekoppling till SOS Alami/räddningstjänsten ska ske. 

TELE/DATA 

EL 

• Fiber ska dras in i huset. Hög kapacitet och möjlighet för flera leverantörer att samutnyttja fibern. 
• Fibern ska avlämnas rack i anslutning till rack där utgående fastighetsnät finns. Om detta ej är möjligt ska 

fiber dras mellan inkommande avlämningspunkt och punkt där fastighetsnät tar vid. 

• Skall vara förberett för Wifi i hela boendet. 

• Kabel-TV uttag i samtliga gemensamma utrymmen och lägenheter. De fria kanalerna ska minst ingå. 

• I lägenheterna ska det vara möjligt för de boende att teckna abonnemang för fast telefoni, bredband samt 
extra TV-kanaler utöver de fria kanalerna. De fria kanalerna samt möjlighet att teckna utökade TV- /tele- och 
data-tjänster skall vara helt fungerande vid inflytt. 1 varje lägenhet ska det finnas infon11ation hur man går 
tillväga. 

• 1 de gemensamma utrymmena ska det vara möjligt att teckna abonnemang för extra TV-kanaler utöver 
basutbudet. Basutbudet samt möjlighet att teckna utökade TV-kanaler skall vara helt fungerande vid in flytt, 
verksamheten ska ha infom1ation tillgänglig om hur man går tillväga. 

• Teledragning (samtliga lägenheter och allmänna utrymmen). 

• Datadragning (enligt Attendos anvisningar i projekteringsfasen och enligt beslutprocess). 

• Kraft och data dras fram för tidsrapporteringscentral Medvind, lnfotavla och nyckelskåp. Placering bestäms 
av Attendo i projekteringsfasen enligt beslutprocess. 

• Eldragning (skall godkännas av Attendo). 

• Eluttag skall dimensioneras enligt gällande standard för nybyggnation av bostäder samt utifrån 
verksamhetens behov. Samtliga eluttag ska vara infällda. 

• Elcentraler, huvudledningar mm. placeras så att elektromagnetiska fält minimeras på platser där människor 
vistas pemrnnent. 

VENTILATION 

• Ventilationsanläggning. 

• Möjlighet att ha olika flöden i olika utrymmen beroende på tid på dygnet. (Exempelvis mindre flöde i 
gemensamhetsutrymmen nattetid) 

VATTEN OCH AVLOPP 
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• Föravstängningsventiler på vaije enhet. 

BELYSNING 

• Dimmerbelysning i konidorer, personal- och allmänna utrymmen. 
• Belysning i alla rum. 
• LED-belysning skall e ftersträvas. 

• Anna turer ska godkännas av Attendo. 

LJUD 

• Minst ljudklass C, finns inga begränsningar i ljudklass C gäller ljudklass B. 

ENERGI OCH KLIMAT 

• Alla annatur ska vara av lågenergityp. 
• Dimensionerande operativ temperatur +22 °C. Vid behov ska minst +22 °C kunna hållas året runt. 
• Byggnaden skall byggas för att lägst klara Silver klass inom certifieringssystemet Miljöbyggnad. Kraven 

som ställs inom Miljöbyggnad Silver skall uppfyllas, men certifiering är inget krav. Hyresvärden planerar 
dock att certifiera byggnaden för Miljöbyggnad Silver. 

ÖVRIGT 

• Lägenhetsfönåd minimum I kvm/lgh, trådgaller med hänglåsklinka . 
• Mellanglaspersienner i rum där det kan förutsättas att boende vistas. 
• Låg bröstning av fönster (ca 65 cm) på alla fönster där boende kan tänkas vistas. 

• Fönsterbeslag Fix 805 på alla fönster där boende kan tänkas vistas. 
• Fönsterbänkar i mannor alt granit vid samtliga fönster 
• Gardinfästen på samtliga fönster där Attendo vi ll att gardiner skall sättas upp. 
• Handtag skall vara mattborstat stål på samtliga skåpsdönar, skåpsluckor och lådor. 

• Förberedelse för parboende. Enkelt kunna ta upp en öppning mellan två lägenheter. (Minst 2 st möjligheter 
per avdelning. Om denna lösning genomförs ska det framgå av ritningarna till hyresavtalet) 

• När byggnationen startar sätter fastighetsägaren upp en Attendoflagga och det ska finnas med en 
Attendologga med på byggskylt. Attendo tillhandahåller flagga. 

• I samband med inflyttning monterar fastighetsägaren Attendos fasadskylt (med belysning) med för 
närvarande storlek, längd ca 400 cm, höjd ca 50 cm alt. längd ca 200 cm, höjd ca 55 cm. Attendo 
tillhandahåller fasadskylt (Attendo bestämmer storleken på fasadskylten). 

• Besiktningen skall utföras av därtill lämpade samt certifierade besiktningsmän som hyresvärden 

utser samt bekostar. De personer som h yresvärden utser till besiktningsmän skall vara ojäviga, 

varvid frågan om jäv skall bedömas enligt förvaltningslagen ( 1986:223 ). 

MYNDIGHETSKRA V 

• 
• 

• 

Byggnaden ska vara utfom1ad så att den uppfyller samtliga myndighetskrav för denna typ av verksamhet. 

Byggnaden ska vara utfom1ad så att den fyller de krav som stäl ls av länsstyrelse, arbetsmiljöverk, 
byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd och brandmyndighet. Byggnaden ska uppfylla Boverkets 
byggregler för bostäder (BBR 22 eller senaste utkomna BBR). Byggnaden skall vara tillgänglighetsanpassad 
för personer med funktionsnedsättning (handikappanpassad), gällande regler och förordningar skall följas. 
Intyg från sakkunnig inom tillgänglighet med certifiering enligt TIL 2 på att byggnaden uppfyller 
tillgänglighetskrav skall tillhandahållas. 

~ 



25 

• Intyg från sakkunnig inom arbetsmiljö på att byggnaden uppfyller arbetsmiljöverkets krav för verksamheten 
skall tillhandahållas. 

• Ritningar ska vara fackligt godkända. 

• Krav går före teknisk lösning. 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

• Avvikelser från det som är avtalat ska godkännas skrift I igen av Attendo. 
Hela detta dokument är del i kontraktet och finns med som separat bilaga. 

• Där lydelsen " enligt beslutprocess" finns i denna bilaga avses att Attendo inte har en obegränsad tid att fatta 
bes lut, utan denna beslutstid ska vara av sådan längd att den inte påverkar byggnadsprojektets beslutsprocess 
(se Bilaga 6 - Genomförande). 

011ochdatum: ~ 20{t-[[/jf 



Bilaga 6 

Genomförande 

Bilaga 6 till hyresavtalsnummer 20 17- 10 ("Hyresavtalet") mellan Obaasan AB, org-nr. 559123-

0692 ("Hyresvärden") och Attendo Sverige AB, org-nr. 556 148-5169 ("Hyresgästen"). 
Hyresgästen och Hyresvärden kallas nedan gemensamt för "'Parterna" eller enskilt för '"Pa1t·'. 

1. SYFTE 

I. l I syfte att förtydliga parternas fortsatta arbete med uppförandet av Lokalen fram till 

tillträdet, har Parterna överenskommit att följande bilaga 6 ska gälla. 

1.2 Denna bilaga 6 reglerar Hyresgästen och H yresvärdens roller samt deras respektive 

rättigheter och skyldigheter under genomförandetiden. Genomförandetiden löper från 

Hyresavtalets undertecknande till Hyresgästens tillträde ("Genomförandetiden"). Denna 

bilaga 6 reglerar även hur möte, info1mation, besked och hur eventue lla förändringar av 

Lokalens utformning ska hanteras under Genomförandetiden. 

2. ORGANISATION 

2.1 Ombud 

Hyresvärdens ombud: 

Patrik Englund eller den han sätter i s itt ställe. 

Adress: Dialoggatan 16, 1 tr. c/o Kolonien 

email : patrik@drevvikens.se 

mobil: 070-740 82 04 

Hyresgästens ombud: 

Urban Thoren eller den han sätter i sitt ställe. 

Adress: Box 715, V endevägen 8 5 B, 1 82 1 7 Danderyd 

email: urban.thoren@attendo.se 

mobil: 070-521 81 01 

2.2 För det fall ombudens kontaktuppgifter eller ombuden ändras ska detta skriftligen 

meddelas till den andra Parten. 

3. MÖTEN OCH BEFULLMÄKTIGANDEN 

3.1 Under Genomförandetiden ska Hyresvärden tillse att hyresgästmöten hålls med 

Hyresgästen. Parterna ska enas om frekvens och tidplan för dessa möten. Så snart 

Hyresvärden har ingått entreprenadavtalet och när byggmöten enligt entreprenadavtalet 

startar, ska Hyresgästen ha möjlighet att närvara i byggmöten och projekteringsmöten 

under Genomförandetiden. Om behov finns, äger Part rätt att sammankalla den andra 

Parten till att närvara vid ett extra möte som ska hållas nära inpå sammankallandet. 

3.2 Båda Parterna ska vid ovan beskrivna möten företrädas av de angivna ombuden eller den 

som ombudet sätter i s itt ställe enligt punkt 2, vi lka genom undertecknande av 

Hyresavtalet befullmäktigas att företräda H yresvärden respektive Hyresgästen i samtliga 
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frågor som avser iordningställandet av Lokalen. Ombuden eller den som ombudet sätter i 
sitt ställe äger således rätt att för Parts räkning I.ex. besluta om ändringar och tillägg. 

3.3 Vid mötena ska Hyresvärden föra protokoll vi lka ska tillhandahållas Hyresgästen och 
justeras av Parterna. I protokollet ska bl.a. anges vilka handlingar Hyresvärden 
tillhandahållit Hyresgästen, vilka frågor som behandlats och beslut som fattats. 

4. BESKED FRÅN PARTERNA 

4.1 Hyresgästen ska lämna erforderliga besked för projektets planenliga bedrivande enligt 

beskedstidplan ("Beskedstidplan") eller, om besked ej ingår i Beskedtidplan eller om 
Beskedstidplan inte har överenskommits mellan parterna, ska om inte annat 

överenskommits, besked lämnas inom tio ( I 0) arbetsdagar efter anfordran har skickats av 
Hyresvärden till Hyresgästen. Hyresvärden ska efter Hyresavtalet ingående skicka över 

ett förslag på Beskedstidplan. Parterna ska därefter träffa överenskommelse om 
Beskedstidplanens slutliga utfonnning. Med besked menas Hyresgästens eget val (när så 
krävs enligt bilaga 5) eller Hyresgästens val av förslag som givits av Hyresvärden. Om 
besked inte lämnas enligt ovan har Hyresvärden rätt att välja utförande för att om möjligt 
undvika ekonomiska eller tidsmässiga konsekvenser i projektet. I förekommande fall 
kommer valet att göras i enlighet med senast överlämnade förslag eller i överenstämmelse 
med övriga val och vad som i övrigt kan anses som godtagbar standard för projektet. 
Hyresvärden ska snarast möjligt skriftligen meddela Hyresgästen om gjorda val. 

4.2 Efter besked har lämnats eller Hyresvärden gjort val enligt ovan anses utförandet bestämt. 

5. TILLTRÄDE 

5.1 Hyrestiden löper från och med att Lokalen tillträdes, vilket sker när Lokalen är i avtalat 
skick, slutbesiktning har genomförts och slutbesked eller interimistiskt slutbesked 
(förutsatt att det interimisti ska slutbeskedet avser mindre avvikelser, som t.ex. 
radonmätning, samt att Hyresgästens möjlighet att bedriva avsedd verksamhet i Lokalen 

inte hindras i något väsentligt avseende), har utfärdats av Hässleholms kommun 
("Tillträdesdagen"). Från och med Tillträdesdagen utgår hyra samt ev. tillägg till hyra 
enligt H yresavtalet. 

5.2 Preliminär tillträdesdag är I december 2019 ("Preliminär Tillträdesdag"). Parterna är 
dock överens om att söka färdigställa Lokalen så tidigt som möjligt. Om bygglovet blir 
överklagat är Parterna överens om att Preliminär Tillträdesdag ska skjutas fram till I juni 
2020. 

5.3 Hyresvärden ska senast sex (6) månader före Preliminär Tillträdesdag lämna skriftligt 
besked till Hyresgästen om när Tillträdesdagen infaller ("Tnflyttningsmeddelande"). Om 
Tillträdesdagen inträffar före Preliminär Tillträdesdag ska Hyresvärden sända ett 
inflyttningsmeddelande senast sex (6) månader före Tillträdesdagen istället. I 
lnflyttningsmeddelandet ska även meddelas bankgiro/postgiro för hyrans erläggande som 
inte har fyllts i vid detta Hyresavtals ingående. 
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5.4 Om Tillträdesdagen inträffar senare än tillträdesdagen enligt lnflyttningsmeddelandet på 
grund av omständighet som Hyresvärden råder över eller ansvarar för, ska Hyresgästens 
eventuella anspråk på ersättning på grund av sådan försening, motsvara påvisad direkt 
skada dock ska beloppet begränsas till ett vitesbelopp upp ti ll maximalt 15 000 kr per 
förseningsdygn och begränsas till maximalt 365 förseningsdygn. Hyresgästen ska vidta 

samtliga rimliga åtgärder för att begränsa sin skada till följd av förseningen. Underlåter 
Hyresgästen att genomföra sådana åtgärder, ska konsekvenser härav inte belasta 

Hyresvärden. 

5 .5 Om Tillträdesdagen inträffar senare än I december 2020 ("Slutdatumet") har 

Hyresgästen rätt att inom två veckor från nämnda datum säga upp Hyresavtalet utan att 
någon ersättningsskyldighet uppstår för endera Part gentemot den andra Paiten 

5.6 Vid förseningar som beror på I) krig, försvarsberedskap, upplopp, sådan arbetsinställelse, 
blockad, strejk, eldsvåda, explosion, fornlämningsfynd el ler ingrepp av offentlig 
myndighet som Hyresvärden inte råder över eller samt II) Överenskommelse om ÄTA 
enligt punkt 6 nedan eller Hyresgästens egna arbeten enligt punkt 7, ska Slutdatumet och 
tillträdesdatumet enligt Inflyttningsmeddelandet flyttas fram motsvarande den fördröjning 
som punkt I eller Il medför om Hyresvärden så önskar. 

5. 7 Vid försening av tillträdet ska hyrestiden på I 5 år dock inte förändras utan endast 
förskjutas i den omfattning som Tillträdesdagen försenas. 

5.8 Hyresgästen förbinder sig att utan rätt till ersättning acceptera eventuella provisoriska 
anordningar, injusteringsarbeten, målningskompletteringar etc, som är sedvanliga i 
samband med inflyttningen och även efter Lokalen tagits i bruk och Hyresgästen godtar 
genomförandet av utvändiga arbeten såsom fasadarbeten, övriga kompletteringar av 
fasader, sekundära utrymmen samt mark- och planeringsarbete i samband med inflyttning 
och efter tillträdet under förutsättning att Hyresgästens möjlighet att bedriva avsedd 
verksamhet i Lokalen inte hindras i något väsentl igt avseende. Bristerna ska åtgärdas 
skyndsamt och utan dröjsmål. 

5.9 Icke färdigställda arbeten efter Slutdatumet skall inte utgöra grund för uppsägning av 
Hyresavtalet under förutsättning att dessa arbeten är anmärkningar från godkänd 
slutbesiktning och att slutbesked eller interimistiskt slutbesked har erhållits. 

6. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

6. 1 Parterna har under Entreprenadtiden rätt att lämna önskemål om förändring av Lokalens 
och tillbyggnadens skick, utformning, utförande, eller funktion i förhållande till vad som 
följer av Hyresavtalet samt dess bilagor genom ändring, tillägg eller avgående arbeten 
("ÄTA"). 

6.2 Hyresvärden ska efter framställt önskemål, utan osakligt dröjsmål, ta ställning till 
önskemålet och redovisa förslag enligt nedan punkt 6.3. 
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6.3 Överenskommelse om ÄTA ska trä ffas skriftligen och itrnehålla de punkter som framgår 

nedan, innan arbetet utförs. 

I. Kostnaden eller besparingen för ÄTA och hur den ska hanteras, dvs. om kostnaden 
eller besparingen ska läggas till/reducera bashyran eller om Hyresgästen ska 
erlägga /erhålla särskild ersättning. För det fall särskild ersättning ska erläggas, 
sker detta genom att Hyresgästen ersätter Hyresvärden genom direktbetalning för 

faktiska kostnader för att genomföra ÄTA, inklusive entreprenörens påslag på 
12%. För det fall särskild ersättning ska erhållas av Hyresgästen, sker detta genom 

att Hyresvärden ersätter Hyresgästen genom direktbetalning för faktiska 
kostnads besparingar för ÄTA. För det fall kostnaden ska läggas på eller reducera 

bashyran ska Hyresvärden stå för kostnaden för ÄTA / erhålla besparingen från 
ÄTA och bashyran ska höjas/reduceras med ett belopp motsvarande 6% av den 
faktiska kostnaden/besparingen för ÄTA, inklusive entreprenörens påslag på 12%. 

II. Konsekvenser för tillträdesdagen enligt hyresavtalet 

III. Ägare, ansvar och kostnad för drift, underhåll och utbyte. 

IV. Eventuell återställningsskyldighet för Hyresgästen 

6.4 Kostnaden/besparingen för ÄTA ska omfatta alla kostnader/besparingar för att genomföra 
ändringen eller tillägget, t.ex. arbets- och materialkostnad, platsomkostnader, kostnad för 
konsults arbete, besiktningar och övriga projekteringskostnader, dock gäller detta inte 
kostnader för Hyresvärdens egen arbetstid. Underlag för beräkning ska presenteras. 

6.5 Under förutsättning att Parterna kan enas om en hantering av kostnaden/besparingen för 
ÄTA får inte Hyresvärden utan sakliga skäl vägra att ingå överenskommelse med 
Hyresgästen avseende genomförande av ÄTA i enlighet med Hyresgästens önskemål. 
Som sakligt skäl ska t.ex. anses att ändringen medför en väsentlig värdeminskning av 
byggnaden, att ändringen påverkar fasaden, eller att ändringen medför en väsentlig 
negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl ska även anses att 
Hyresvärden drabbas av en väsentlig kostnadsökning eller intäktsminskning eller negativ 
tidskonsekvens som är väsentlig. 

6.6 Hyresvärden äger rätt att efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av 
bl.a. planlösning och funktion i Lokalen som kan konrn1a att krävas av konstruktionsskäl 
eller liknande skäl, annan författning eller myndighetsbeslut. Hyresgästen äger inte rätt 
utan sakligt skäl neka sådant godkännande. 

6. 7 Vid motstridigheter ska överenskommen ÄTA gälla före Hyresavtalet och dess bilagor 
och vid motstridigheter mellan två eller flera överenskonrna ÄTA ska den senast träffade 
ÄTA gälla före de tidigare. 

7. SAMORDNING AV HYRESGÄSTENS SIDOENTREPRENÖRER 

7.1 I Hyresvärdens åtagande mot Hyresgästen ingår att Hyresvärdens entreprenör ("E") och 

Hyresvärden ansvarar för samordning av Hyresgästens sidoentreprenader ("SE") 

4 



Bilaga 6 

avseende Hyresgästens egna installationsarbeten, med Hyresvärdens egna arbeten. 
Beställare för SE är Hyresgästen. 

7.2 Hyresgästen och SE förbinder sig att acceptera de krav som ställs innan denne tillåts 
beträda arbetsplatsen. Kraven kan t.ex. avse arbetsplatsens ordningsregler, tillgång till 
produktionsanordningar, arbetarskydd, fackligt godkännande, arbetsmiljökrav, 

tillträdestid, etc så att Hyresgästens arbeten inte ska hindra eller störa pågående arbeten 
utan att hyresgästens arbeten istället kan samordnas på lämpligt sätt med Hyresvärden och 

E. Hyresgästen förbinder sig även att acceptera Hyresvärdens krav vid Hyresgästens val 
av SE, i syfte att Hyresvärden och E ska kunna säkerställa arbetsmiljöansvaret. 

7.3 Hyresgästen ska meddela Hyresvärden/E om egna installationsarbeten senast 30 
arbetsdagar innan besked önskas om när Hyresgästens respektive eget installationsarbete 
beräknas kunna påbörjas. Tillträde till arbetsplatsen ska beredas för Hyresgästen och SE i 
samråd med E. SE har rätt att påbötja sitt egna installationsarbete först efter godkännande 
av Hyresvärden. Hyresgästen ska infom1era Hyresvärden om omfattning och tidsomfång 

för SE:s arbeten och arbetena ska bedrivas i takt med E:s arbeten. 

7.4 Hyresgästen ska vid utförande av arbeten enligt denna punkt 7 ansvara gentemot 
Hyresvärden, för skador som uppkommer vid sådana arbeten. Hyresgästen ska även 

säkerställa att försäkring för ovan beskrivna arbeten tecknas och vidmakthålls. 
Hyresgästen äger inte rätt att göra gällande någon slags påföljd mot Hyresvärden om 
anledningen till påföljden hänför sig till den av Hyresgästen anlitad SE. 
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FASTIGHETSÄGARNA 

BRANDSKYDDSKLAUSUL 
FÖR LO KA L HYRESAVTAL 

Bilaga nr: 

Sid i (1) 

7 

Avser 

Hyresvärd 

Hyresgäst 

Klausul 

Underskrif t 

Hyreskontrakt nr: 

2017-10 

Namn: 

Obaasan AB 

Namn: 

Attendo Sverige AB 

I
F asti g hetsbeteckni ng: 

del av Björksäter 2 

Om denna klausul skulle strida mot bestämmelse i huvudavtalet gäller i första hand denna klausul. 

Fördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgärder 

Personnr/orgnr: 

559123-0692 

Personnr/orgnr: 

556148-5169 

Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll av allt tekniskt brandskydd som är hänförligt till 
fastighetens allmänna funktion. Hyresvärden ansvarar vidare för att lokalen vid hyrest idens början uppfyller det krav på b randskydd som för 
avsedd användning av lokalen följer av gällande regler. 

Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll av det tekniska brandskydd som efter hyrestidens början 
kan komma att krävas för den verksamhet för vilken lokalen är upplåt en . Hyresgästen är skyldig att fortlöpande kontrollera funktionen av allt i 
lokalen befintligt tekniskt brandskydd och på egen bekostnad vidta nödvändiga service- och underhållsåtgärder, oavsett vem som har försett 
lokalen med en anordning eller utrustni ng. Hyresgästens service- och underhållsskyldighet omfattar dock inte sprinkleranordningar som 
hyresvärden har installerat i lokalen. 

Parterna förbinder sig, var och en för sin del, att se ti ll at t räddningsvägar, utrymningsvägar, sprinkleranordningar och andra 
brandskyddsanordni ngar vid varje tidpunkt hålls fria från hindrande föremål samt att genomföringar som görs i brandcell förses med varaktiga 
b randtätningar. 

Part är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som parten har installerat ell er som i annat fal l har 
inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av parten eller som har uppkommit t ill följd av att part en inte har ut fört en åtgärd som han har 
varit skyld ig att vidta. 

Annan reglering av ansvaret för brandskyddsåtgärder än ovanstående gäller endast om detta särski lt överenskommits. 

Systemat iskt brandskyddsarbete m.m. 

Partena är medvetna om sitt ansvar för att ett til lfredsställande brandskydd upprätthålls i fastigheten och i lokalen och förbinder sig att 
fortlöpande vidta, förutom de tekn iska åtgärder som reglerats i det föregående, även de o rganisatoriska åtgärder som behövs för att minska 
risken för brand och för att hindra eller begränsa skador ti Il fö ljd av brand. Parterna ska samråda med varandra innan mer omfattande åtgärder 
vidtas. Part ska vidare på begäran av den andre parten lämna den information om fastigheten respektive verksamheten som parten behöver fö r 
att kunna fullgöra sitt åtagande en ligt denna klausul och sina skyldigheter enligt lagstiftningen om skydd mot o lyckor. Part är dessutom 
skyldig att en gång om året bereda den andre parten ti ll fälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens systematiska 
brandskyddsarbete. 

Redogörelse för brandskyddet (kryss i ruta innebär att den därefter följande t exten gäller) 

Lokalen 

00 omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstif tningen om skydd mot olyckor. Hyresgästen respektive 
hyresvärden förbinder sig härmed att på begäran av den andre lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin 
redogörelseskyl dig het. 

O omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Änd ringar avseende 
fastigheten eller i hyresgästens verksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till 
hyresgästen respektive hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgif t er som denne behöver för att kun na 

fullgöra s in redogörelseskyldighet. 

Denna kl ausul har upprättats i två likalydande exemplar, av vi lka parterna har tagit var sitt . 

Hyresvärdens namn: 

Obaasan AB 

~~7E_~ 
Namnförtydligande: 

Patrik Englund 

00 Firmatecknare 

O Omb ud enligt 
fullmakt 

Hy~esgästens namn : 

Attendo Sverige AB 

Namnförtydligand~ 

Urban Thoren 

O Firmatecknare 

00 Ombud enligt 
fu llmakt 

Fastighetsä g arna Sveriges formulär n r 6 8 u pprätta t i juni 2 0 05 och reviderat i december 200 5 i s amråd m e d Svensk Handel och Sve rig es Hotell- och 
Re staurangföre tagare . Eftertryck förbj uds . 



~ BORGENSFÖRBINDELSE 
FÖR LOKAL 

Sid 1(1) 

FASTIGHETSÄGARNA Bilaga nr: 8 

Avser Hyreskontrakt nr: I Fastighetsbe:eckning: 

2017-10 del av Björksäter 2 

Hyresvärd Namn : Personnr/orgnr: 

Obaasan AB 559123-0692 

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: 

Attendo Sverige AB 556148-5169 

Borgen För hyresgästens fullgörande av skyldigheterna såväl enligt ovan nämnda hyresavtal som enligt hyreslagen (12 kap jordabalken) går 
undertecknade i borgen en för båda och båda för en såsom för egen skuld. 

Detta borgensåtagande omfattar även följande förpliktelser, nämligen 
att ersätta hyresvärden för 

- inkassokostnader 
-av domstol utdömda rättegångskostnader 
-kostnader för hyresgästensavhysning 
- ränta enl räntelagen på samtl iga ovan angivna obetalda belopp och 

att ersätta hyresvärden för kostnader uppkomna i anledning av mål som handlagts vid Kronofogdemyndighet en enligt lagstiftningen om 
betalningsföreläggande och handräckning. . 

o +-1:,r~11,i,-,tlcl\ Övu/~J,r f"•'!tti f fl« ,/c,11,. b.:>r3 f)\; 

Denna borgensförbindelse gäller även vid förlängning av hyresavtalet. lf..,_.,¼tQ.. '.l""t~mot ,I.,,. .-,.,,1(, ' t,. '.,ro.~ ril/,lu.. I..., LAV 

Underskrift a v Ort/datum: Ort/datum: 
~ 

borgensman/ 
borgensmän 

Namnteckning: Namnteckning: 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

Personnr/orgnr: Personnr/orgnr: 

559026-7885 559026-7885 

Ad ress: Adress. 

Attendo AB (publ}. Vendevägen 85B. 182 91 Danderyd, Attendo AB (publ). Vendevägen 85B. 182 91 Danderyd, 
Stockholms län Stockholms län 

E-postadress: E-postadress: 

Upplysningar Borgen är ett åtagande av en eller flera personer att ansvara fö r at t en annan person, i detta fall en hyresgäst, fullgör sina förp liktelser Den som 
går i borgen kallas borgensman. 

Att borgen ingås såsom för egen skuld innebär att hyresvärden kan kräva betalning direkt av borgensmannen så snart hyresgästen försummar 
sin betalningsskyldighet. 

Om två borgensmän svarar en för båda och båda för en för exempelvis en hyresfordran svarar de solidariskt, dvs envar av dem kan av 
hyresvärden krävas att betala hela skulden. 

Den borgensman som tvingas betala hela beloppet kan återkräva sin andel av den andre borgensmannen. 

När borgen tecknas för en hyresgäst bör envar av borgensmännen få en kopia av borgensförbindelsen tillsammans med kopia av hyresavtalet. 
Hyresvarden och hyresgästen bör foga sina ex av borgensförbindelsen som bilaga ti ll hyresavtalet. 

Skulle hyresgästen ,nte uppfylla sina åtaganden, exempelvis int e betala hyran, bör hyresvärden underrätta varJe borgensmann så snart som 
möjligt så att denne har möjlighet att vidta åtgärder innan skulden blivit alltför stor. 

Om hyresgästen lämnar lokalen som borgensåtagandet avser preskriberas, enl igt hyreslagen, hyresvärdens fordran på hyresgästen efter två år. 
Detta innebär att borgen inte kan göras gällande efter denna tid. Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom att hyresvärden väcker talan, dvs. 
inlämnar stämningsansökan t ill domstol eller ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Sådan talan måste väckas 
inom två år från det att hyresgästen har lämnat lokalen. Så länge hyresförhållandet pågår, preskriberas borgensförbindelsen efter tio år. En ny 
t ioårsperiod börjar dock löpa om hyresvärden skickar ett krav eller en påminnelse om borgensåtagandet til l borgensmannen . 

Fastighetsägarna Sveriges formulä r nr 9 upprättat 1992. Reviderat 1993 och 2011. Eftertryck förbjuds. 
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Köpavtal inventarier  äldre-

boendet Björksäter 
 

  

Attendo~ 
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                                      Attendo. Box 715. 182 17 Danderyd. Besöksadress Vendevägen 85 B. Tel 08 586 252 00. www.attendo.se.  
 

Attendo Sverige AB, org.nr 556148-5169, 18291 Danderyd (nedan kallat ”Attendo”) 

 

och 

 

Hässleholm kommun, org.nr 212000-0985, Nytorget 1, 281 31 Hässleholm  (nedan kallat     

”Kunden”) 

 

nedan även kallat Part eller gemensamt kallade Parter har denna dag ingått följande Avtal avseende 

Köp av inventarier (nedan kallat ”Avtalet”). 

1. Avtalets omfattning 

1.1. Detta Avtal omfattar de inventarier som specificeras i Bilaga 1. 

1.2. Detta Avtal är för sin giltighet villkorat av att kommunfullmäktige i Hässleholms kommun 

beslutar att godkänna detta Avtal vid sammanträdet den 7 juni 2022.  

2. Ersättning 

2.1. Kunden ska betala 100.000 SEK till Attendo. Summan är inklusive mervärdesskatt. 

3. Betalning 

3.1. I samband med att Attendo erhåller betalning enligt vad som framgår av detta Avtal övergår 

äganderätten av inventarierna till Kunden. 

3.2. Betalning ska vara Attendo tillhanda senast 2022-07-01 

3.3. Betalning sker enligt faktura till BG:5795-0412. 

4. Garantier, mm. 

4.1. Attendo ansvarar för att lämna över inventarierna till Kunden i det skick som inventarierna 

har på avtalsdagen, dvs. det datum när detta Avtal har signeras av bägge Parterna. 

4.2. Attendo lämnar inga garantier till Kunden. 

5. Tvister 

5.1. Tvist om detta Avtal eller något rättsförhållande som härrör ur det ska slutligen avgöras i 

allmän domstol. 

6. Fullständig reglering 

6.1. Detta Avtal utgör Parternas fullständiga överenskommelse och hela det avtal avseende de 

frågor som regleras häri.  

6.2. Dokument, brev, uttalanden eller överenskommelser som gjorts tidigare, före undertecknan-

det av detta Avtal och som inte inkluderats i detta Avtal, ska anses ersatta av detta Avtal. 

________________ 

Attendo~ 
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Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna tagit var sitt. 

 

 

Ort och datum    Ort och datum 

 

 

 

Attendo Sverige AB   Hässlehom Kommun 

Fredrik Lagercrantz  

CFO  

 

 

____________________________  ____________________________ 

 

 

____________________________  ____________________________ 

 

Attendo~ 



Bilaga 1 

Anläggningssaldo 

Leverantör 

Everon 

Arjo Huntley 

IKEA 

Space Room 

Benämning 

Trygghetsla rm 

Fasadskylt 

Spabadkar 

Hälavlastare Maxxcare 6st 

Action3 rullstol 2st 

Brandanpassat hängmapskåp 1st 

Säng SB755 20st 

Säng SB755 36st 

Nyckelskåp Eagle 1st 

Mobillyft birdie 6st 

Utökning mobiläckning 

Tv-apparater 3st 

Utrustning gym 

Moccamaster Kaffebryggare 

Solrum med utökad funktion 

De omvandlare signal för hörslingor 

Micke skrivbord 3 st 

Bekant bordsskåp 4 st 

Gaiant skåp 1+1+2 st 

Forså arb.lampa 7 st 

Sporren stolsunderrede 3 st 

Skålberg sits 3 st 

Renberget skrivbordsstol 4 st 

Matbord 140x90 8 st 

Matbord 120 cm 16 st 

Matstol Charm 80 st 

Ryggdyna Matstol Charm 80 st 

Extra basker Charm 16 st 

Skänk Space 8 st 

Soffa 3-sits 8 st 

Fåtölj Drottningholm 16 st 

Tv-bänk Space 8 st 

Soffbord Space ovalt 8 st 

Soffbord Space runt 32 st 

Fåtölj Rosendal 18 st 

Fotpall Rosendal 18 st 

Puff 120 cm 11 st 

Öppen spis ljusnan 9 st 

Gungstol Vienna 8 st 

Hissgardin randig 24 st 

Gardinlängd mönstrad 16 st 

Gardinlängsd vit 16 st 

Extra armstödskydd soffa 8 st 

Extra sittfodral 8 st 

Extra armstödsskydd Drottningholm.8 st 

Ansk.datum 

2019-10-31 

2019-10-31 

2019-11-30 

2019-10-31 

2019-10-31 

2020-01-31 

2017-01-01 

2020-01-31 

2020-02-29 

2020-01-31 

2020-02-29 

2020-01-31 

2020-04-30 

2020-05-31 

2019-12-12 

2019-12-12 

2020-02-21 

2020-02-21 

2020-02-21 

2020-02-21 

2020-02-21 

2020-02-21 

2020-02-21 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 

2020-03-18 



Extra sittfodral Drottningholm 8 st 2020-03-18 

Extra armstödsskydd Rosendal 8 st 2020-03-18 

Extra sittfodral Rosendal 8 st 2020-03-18 

Sidobord Space vit 60 cm 37 st 2020-03-18 

Sidobord Space ek 60 cm 5 st 2020-03-18 

Milan stol Ljusgrön 13 st 2020-03-18 

Hissgardin randig extra bred 8 st 2020-03-18 

Matstol Charm 14 st 2020-03-18 

Spelbord Monte Carlo 2020-03-18 

Ryggdyna Charm 14 st 2020-03-18 

Gardinlängd sammet 2 st 2020-03-18 

Matbord litet 2 st 2020-03-18 

Puff 160 cm 2 st 2020-03-18 

Matbord med sarg 2 st 2020-03-18 

Matstol Charm u karm 8 st 2020-03-18 

Gardinlängd vit 2 st 2020-03-18 

Soffa David 2020-03-18 

Fåtölj David 2 st 2020-03-18 

Soffa Vienna 2020-03-18 

Fåtölj Vienna 2 st 2020-03-18 

Soffbord C3 2020-03-18 

Fåtölj Vienna konstläder 6 st 2020-03-18 

Milan special konstläder 2 st 2020-03-18 

Gardinlängd spec.tyg 2 st 2020-03-18 

Kudde Orange 4 st 2020-03-18 

Bardisk 2020-03-18 

Skänk Space ek 2020-03-18 

Rottingfåtöljset 2 st 2020-03-18 

Hylla handdukar 2020-03-18 

Korgar t hylla 2 st 2020-03-18 

Korgar golv 2 st 2020-03-18 

Lanterna 2020-03-18 

Åror 2020-03-18 

Urinskydd 4 st 2020-03-18 

Gardiner med tillbehör 2020-03-18 



Kalkyl

Antaganden
Investering 185 000 000     Hyra 2022 11 558 864    Kalkylränta 3,0%

Markvärde 11 440 000       Hyresrabatt 2 000 000      Inflation 2,0%

Kvm 5 293                 Momsavdrag 18%

Drift, äga 2 035 000         Drift, hyra 800 000          

Avskrivning 40                      

HYRA Nuvärde

Hyresrabatt Drift hyra Momsavdrag Total hyra Ack kost. Totalkostnad Ack nuv. Hyra kvm

jun-22 5 779 432 1 000 000 400 000 860 298 4 319 134 4 319 134 4 319 134 4 319 134 1 632

2023 11 790 041 2 000 000 800 000 1 762 207 8 827 834 13 146 968 8 570 712 12 889 847 1 619

2024 12 025 842 2 000 000 816 000 1 804 652 9 037 191 22 184 159 8 518 419 21 408 266 1 609

2025 12 266 359 2 000 000 832 320 1 847 945 9 250 734 31 434 893 8 465 732 29 873 998 1 599

2026 12 511 686 2 000 000 848 966 1 892 104 9 468 549 40 903 442 8 412 683 38 286 681 1 589

2027 12 761 920 2 000 000 865 946 1 937 146 9 690 720 50 594 162 8 359 300 46 645 981 1 579

2028 13 017 158 2 000 000 883 265 1 983 088 9 917 334 60 511 496 8 305 611 54 951 593 1 569

2029 13 277 501 2 000 000 900 930 2 029 950 10 148 481 70 659 977 8 251 644 63 203 237 1 559

2030 13 543 051 2 000 000 918 949 2 077 749 10 384 251 81 044 228 8 197 423 71 400 660 1 549

2031 13 813 912 2 000 000 937 328 2 126 504 10 624 736 91 668 964 8 142 975 79 543 635 1 538

2032 14 090 191 2 000 000 956 074 2 176 234 10 870 030 102 538 994 8 088 324 87 631 959 1 528

2033 14 371 995 2 000 000 975 196 2 226 959 11 120 231 113 659 225 8 033 492 95 665 450 1 518

2034 14 659 434 2 000 000 994 699 2 278 698 11 375 436 125 034 661 7 978 502 103 643 952 1 507

Summa 103 643 952

Investering Nuvärde

År 0=2021 Avsk byggnad Värde byggnad Mark, evig Ränta markRänta byggnad Kap.kost Drift ink vht vaktm Hyreskostnad Totalkostnad Ack nuv. Hyra/kvm

0 2 169 500 173 560 000 11 440 000 171 600 2 603 400 4 944 500 1 017 500 5 962 000 5 962 000 5 962 000 2 253

1 4 339 000 169 221 000 11 440 000 343 200 5 076 630 9 758 830 2 075 700 11 834 530 11 489 835 17 451 835 2 171

2 4 339 000 164 882 000 11 440 000 343 200 4 946 460 9 628 660 2 117 214 11 745 874 11 071 613 28 523 448 2 092

3 4 339 000 160 543 000 11 440 000 343 200 4 816 290 9 498 490 2 159 558 11 658 048 10 668 766 39 192 213 2 016

4 4 339 000 156 204 000 11 440 000 343 200 4 686 120 9 368 320 2 202 749 11 571 069 10 280 745 49 472 959 1 942

5 4 339 000 151 865 000 11 440 000 343 200 4 555 950 9 238 150 2 246 804 11 484 954 9 907 023 59 379 981 1 872

6 4 339 000 147 526 000 11 440 000 343 200 4 425 780 9 107 980 2 291 741 11 399 721 9 547 086 68 927 068 1 804

7 4 339 000 143 187 000 11 440 000 343 200 4 295 610 8 977 810 2 337 575 11 315 385 9 200 444 78 127 512 1 738

8 4 339 000 138 848 000 11 440 000 343 200 4 165 440 8 847 640 2 384 327 11 231 967 8 866 618 86 994 130 1 675

9 4 339 000 134 509 000 11 440 000 343 200 4 035 270 8 717 470 2 432 013 11 149 483 8 545 151 95 539 280 1 614

10 4 339 000 130 170 000 11 440 000 343 200 3 905 100 8 587 300 2 480 654 11 067 954 8 235 597 103 774 877 1 556

11 4 339 000 125 831 000 11 440 000 343 200 3 774 930 8 457 130 2 530 267 10 987 397 7 937 529 111 712 407 1 500

12 4 339 000 121 492 000 11 440 000 343 200 3 644 760 8 326 960 2 580 872 10 907 832 7 650 534 119 362 941 1 445

119 362 941



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 

Datum Diarienummer 

2022-05-23 TF 2022/367 

      

  
Handläggare 
Enhetschef Mathias Bjäreborn 
Tekniska förvaltningen 
 
Mathias.bjareborn@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Laddstolpar elfordon hemtjänst och hemsjukvård 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

Nedanstående prioriteringsordning för installation av laddstolpar med kapacitet för 
snabbladdning (22 kW) inom hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamheter inom 
Hässleholms kommun förordas: 

Prio 1
Tyringe Nord + Syd Hemgården 8 
Vittsjö/Bjärnum Skansenhemmet 4 
Sösdala Björkhaga 2 
Prio 2 

  Vinslöv Sjögläntan 4 
Hästveda Solgården 4 
Norr+natt Råkan 2, Hibab 4 
Prio 3 

  Väster 1 + 2 Bokebergsgården 3 
Öster Högalid 2 
Bjärnum Lyckåsa 2 

Centrum Ehrenborg 
0 (finns redan 
2 uttag) 

 

 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslöt den 2 februari 2022 att tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden tillsammans med Hässlehem AB på kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 mars 2022 ska redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det 
uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige den 26 april 2021, avseende installation 
av säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten:               
” Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB under 
2021 installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten med början på Hemgården i Tyringe, Bokebergsgården och 
Högalidshemmet i Hässleholm samt därefter på Lyckåsa i Bjärnum, 
Skansenhemmet i Vittsjö, samt Solgården i Hästveda.” 

Utifrån aktuell bedömning av hur behoven i verksamheten ser ut har förvaltningen 
tagit fram en uppdaterad förteckning av var laddstolpar bör installeras och i vilken 
omfattning.  

Omsorgsnämnden fattade följande beslut i ärendet den 1 mars 2022 § 20: 

Omsorgsnämnden beslutar att nedanstående prioritering förordas för installation av 
laddstolpar inom hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamheter inom Hässleholms 
kommun:  

1. Två laddstolpar (två uttag/stolpe) per hemtjänstområde installeras vid hemtjänst- 
och hemsjukvårdslokalerna i centrala Hässleholm (fem områden)  

2. Tre-fyra laddstolpar (två uttag/stolpe) per hemtjänstområde installeras vid 
hemtjänst- och hemsjukvårdslokalerna i kommunens kransorter (sju orter)  

3. Laddstolparna bör ha kapacitet för snabbladdning (22 kW), då bilarna rullar 
dygnet runt 

Kommunstyrelsen fattade den 2 mars 2022 § 32 följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna.  

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
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JAV 

 

Beskrivning av ärendet 

Beslutsgång i ärendet presenteras i sammanfattningen. Omsorgsnämndens beslut 
den 1 mars 2022 delgavs inte kommunstyrelsen inför deras sammanträde den 2 
mars 2022, vilket framgår av protokoll i § 32: 

”Omsorgsnämnden har inte avhörts. Således kan konstateras att någon sådan 
redovisning som efterfrågas i ovannämnda kommunstyrelsens beslut fortfarande 
inte har inkommit till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden 
ska därför tillsammans med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja 
ovannämnda uppdrag.” 

Kommunstyrelsen har begärt kompletterande uppgifter då berörda parter inte anses 
ha utrett uppdraget kring laddstolpar för hemtjänst och hemsjukvård i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 

Inom omsorgsförvaltningen finns idag knappt 200 bilar, varav cirka 37 % räknas 
som miljöfordon fördelat på cirka 10 rena elbilar, 30 elhybrider och 30 
metangasbilar. Det är en relativt hög andel miljöbilar, men förvaltningen kan för 
närvarande inte utöka fordonsparken med fler rena elbilar då laddningsmöjligheter 
saknas. Självklart måste bilar med andra drivmedel än el finnas tillgängliga för att 
säkra upp verksamheten vid strömbortfall, men förvaltningen ser att betydligt fler 
rena elbilar än idag är att föredra till förmån för bensin- och dieselbilar. 
Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen diskuterat frågan om laddstolpar med 
representanter från tekniska förvaltningen och Hässlehem. 

Omsorgsförvaltningens hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamhet sträcker sig över 
alla kommundelar. Inom centrala Hässleholm kan elbilar kompletteras med biogas-
bilar, då närhet till gastankning finns. I kransorterna finns inte denna möjlighet, 
vilket innebär ett större behov av rena elbilar. 

Hässlehem har i redovisning 2021-12-14 beräknat följande kostnader för installation 
av laddstolpar för elbilar med ett normalstort batteri 52 kWh: 

- laddstation, 2x3,7 kW: 14.05 timmar - 12 000 kr+ 8 000 kr installation  
- laddstation, 2x11 kW: 4.73 timmar - 22 000 kr+ 8 000 kr installation 
- laddstation, 2x22 kW: 2.36 timmar - 45 000 kr+ 8 000 kr installation  

Kostnad för grävarbete tillkommer med ca 400 kr/meter. Laddstolparna kommer 
enligt Hässlehem att styras med taggar.  

Förvaltningen förordar följande prioriteringsordning för installation av laddstolpar 
med dubbla eluttag: 
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 Prio 1
Tyringe Nord + Syd Hemgården 8 
Vittsjö/Bjärnum Skansenhemmet 4 
Sösdala Björkhaga 2 
Prio 2 

  Vinslöv Sjögläntan, 4 
Hästveda Solgården 4 
Norr+Natt Råkan 2, Hibab 4 
Prio 3 

  Väster 1 + 2 Bokebergsgården 3 
Öster Högalid 2 
Bjärnum Lyckåsa 2 

Centrum Ehrenborg 
0 (finns redan 
2 uttag) 

 

Det är av största vikt att laddstolparna har kapacitet för snabbladdning (22 kW) då 
bilarna rullar dygnet runt och endast står parkerade kortare stunder. 

Ovanstående prioritering är ett minimum för att kunna utöka fordonsparken med 
fler eldrivna bilar efterhand de närmsta två åren. I framtiden kommer troligen 
behovet att öka ytterligare. Dels på grund av miljöaspekterna, dels på grund av att 
utredningar pågår om samlokalisering av hemtjänst och hemsjukvård i andra lokaler 
än de som är aktuella idag. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inga kända. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Möjlighet att tanka el bidrar till bättre miljö. 

Facklig samverkan 

Förvaltningsövergripande samverkan inför omsorgsnämnden den 20 april 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga nämnvärda för omsorgsnämnden. 
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Bilagor 

Kostnadsberäkning laddstolpar 

 

 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen, Hässlehem 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Mats Svensson   

Förvaltningschef 



Högalid Solgården Björkhaga Hemgården Skansenhemmet Bokeberg Råkan 2 Hibab Sjögläntan

4 uttag 8 uttag 4 uttag 16 uttag 8 uttag 6 uttag 8 uttag 8 uttag
Kostnad 

per 
boende 

laddstolpa
r 106 000 kr 212 000 kr 106 000 kr 424 000 kr 212 000 kr 159 000 kr 1 219 000 kr

12
Antal år 5

Ränta år 1060 2120 1060 4240 2120 1590
Ränta månad 88 177 88 353 177 133
Avskrivning år 21200 42400 21200 84800 42400 31800
Avskrivning månad 1 767 kr 3 533 kr 1 767 kr 7 067 kr 3 533 kr 2 650 kr
Tillsyn & skötsel 350 700 350 1400 700 262,5
Hyreshöjning per månad 2 205 kr 4 410 kr 2 205 kr 8 820 kr 4 410 kr 3 045 kr
Avkastning 3% 66 kr 132 kr 66 kr 265 kr 132 kr 91 kr
Hyreshöjning/mån 2 271 kr 4 542 kr 2 271 kr 9 085 kr 4 542 kr 3 136 kr
Hyreshöjning per år 27 254 kr 54 508 kr 27 254 kr 109 015 kr 54 508 kr 37 636 kr 310 174 kr 130 000 50 000 Totalt alla b490 174 kr

Hyreshöjningen avser det första året för sedan räknas beloppet upp årligen enligt gällande indexuppräkning.
Kostanderna för återställan av mark samt uppsäkring av elabonnemang ingår ej 
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Kylsystem särskilt boende 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

Nedanstående prioritering för installation av kylsystem i särskilda boenden inom 
Hässleholms kommun förordas: 

1) Solskydd monteras inom samtliga berörda enheter 
 

2) Kylbatteri installeras där solskydd inte bedöms som tillräckligt 
 

3) Separata kylaggregat installeras vid behov i gemensamma utrymmen som 
exempelvis dagrum eller samlingsrum 
 

4) Igångsättande av åtgärder enligt ovan prioriteras inför sommaren 2022 i 
följande ordning:  
 
Prio 1 
Hemgården, Högalid, Nybo, Skansen 
 
Prio 2 
Solgården, Ehrenborg, Björkhaga 
 
På Kaptensgården pågår i nuläget utredning om solskydd, Sjögläntan har 
inte problem med värme, Björksäter har kylaggregat och Ekegården 
avvecklas. 

 

Hässleholms 
kommun 
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Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslöt den 2 februari 2022 att tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden tillsammans med Hässlehem AB på kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 mars 2022 ska redovisa hur de har för avsikt att fullfölja de 
uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige den 26 april 2021, avseende kylsystem på 
kommunens särskilda boenden. 

Kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 april 2021 lyder: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av Hässlehem AB så att det finns minst ett 
svalt utrymme för de boende att vistas i.  

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
komma överens om i vilken prioritetsordning som installation av 
kylsystem/kylaggregat ska ske i berörda särskilda boenden. 

Omsorgsnämnden fattade följande beslut i ärendet den 1 mars 2022 § 19: 

Omsorgsnämnden beslutar att nedanstående prioritering förordas för installation av 
kylsystem i särskilda boenden inom Hässleholms kommun:  

1. Solfilm monteras inom samtliga enheter  

2. Kylbatteri installeras där solfilm inte bedöms som tillräckligt  

3. Separata kylaggregat installeras vid behov i gemensamma utrymmen som 
exempelvis samlingsrum 

Kommunstyrelsen fattade den 2 mar 2022 § 33 följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna.  

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
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Beskrivning av ärendet 

Beslutsgång i ärendet presenteras i sammanfattningen. Omsorgsnämndens beslut 
den 1 mars 2022 delgavs inte kommunstyrelsen inför deras sammanträde den 2 
mars 2022, vilket framgår av protokoll i § 33: 

”Omsorgsnämnden har inte avhörts. Således kan konstateras att någon sådan 
redovisning som efterfrågas i ovannämnda kommunstyrelsens beslut fortfarande 
inte har inkommit till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden 
ska därför tillsammans med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja 
ovannämnda uppdrag.” 

Kommunstyrelsen har begärt kompletterande uppgifter då berörda parter inte anses 
ha utrett uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i frågan om att 
inrätta ett svalt utrymme per särskilt boende. 

Omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet i tio särskilda boenden inom 
Hässleholms kommun, varav åtta boenden är i behov av åtgärder för att få svalare 
inomhusmiljö (på Sjögläntan finns inget behov och på Björksäter finns kylaggregat). 
Boende inom enheterna är äldre personer med behov av omfattande insatser i sin 
dagliga livsföring. Vid höga sommartemperaturer är det svårt för äldre, sköra 
personer att hantera värme och behovet av att få till stånd en svalare inomhusmiljö 
är stort. Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen diskuterat frågan med 
representanter från tekniska förvaltningen och Hässlehem.  

Att enbart inrätta ett svalt utrymme per särskilt boende ser inte förvaltningen som 
ett alternativ. De boende behöver sval miljö i sin egen lägenhet, inte bara enstaka 
stunder per dag i ett annat utrymme. Flera av de boende har omfattande 
omvårdnadsbehov, är rullstolsburna eller i ett palliativt skede så de är sängliggande, 
vilket gör förflyttningar svårt. Det är också personalkrävande att transportera 
boende till och från ett svalt utrymme. Endast ett svalt utrymme per hus fungerar 
inte heller för personer med demenssjukdom eller vid exempelvis pandemi eller 
säsongsinfluensa. Tidigare verksamhetschef för särskilda boenden gjorde den 21 
februari 2021 en utredning om ett svalt rum per särskilt boende som beskriver 
problematiken närmre (bilaga). 

Att inrätta ett svalt utrymme per avdelning inom de särskilda boendena ser 
förvaltningen som ett möjligt alternativ, men inte som ersättning för 
temperatursänkande åtgärder i de boendes egna lägenheter, enbart som 
komplement. Som beskrevs ovan – de boende behöver sval miljö i sin egen 
lägenhet, inte bara enstaka stunder per dag i ett annat utrymme. 

Hässlehem har fått i uppdrag att ta fram kostnadskalkyler för åtgärder kring att 
inrätta svala rum, men har i nuläget inte dessa uppgifter klara. 
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Hässlehem har den 14 december 2021 redovisat följande cirka-kostnader för olika 
åtgärder i de boenden som är aktuella: 

- åtgärder i befintlig ventilation, 11,4 mnkr 
- solfilm, 2, 3 mnkr 
- kylbatteri, 8,5 mnkr 
- kylaggregat, 50 tkr per st, 1450 tkr totalt för de 30 samlingsutrymmen som 

är aktuella 

Hässlehem beräknade följande hyreshöjningar i de boenden som är aktuella: 

- solfilm – 15 år ca 16 tkr, 10 år ca 23 tkr, 5 år ca 41 tkr 
- kylaggregat – 15 år ca 150 tkr, 10 år ca 200 tkr, 5 år ca 280 tkr 

Omsorgsförvaltningen förordar följande alternativ: 

1) Solskydd monteras inom samtliga berörda enheter (åtta boenden) 
2) Kylbatteri installeras där solskydd inte bedöms som tillräckligt, sänker 

temperaturen ett par grader 
3) Separata kylaggregat installeras i gemensamma utrymmen som exempelvis 

dagrum eller samlingsrum 
4) Igångsättande av åtgärder enligt ovan prioriteras inför sommaren 2022 i 

följande ordning:  
 
Prio 1 
Hemgården, Högalid, Nybo, Skansen 
 
Prio 2 
Solgården, Ehrenborg, Björkhaga  

På Kaptensgården pågår i nuläget utredning om solskydd, Sjögläntan har 
inte problem med värme, Björksäter har kylaggregat och Ekegården 
avvecklas. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Förslaget får positiva konsekvenser för boende inom enheterna då de får svalare 
inomhusmiljö. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser  
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Inomhusmiljön för boende blir bättre. 

Facklig samverkan 

Förvaltningsövergripande samverkan inför omsorgsnämndens extra sammanträde 
den 20 april 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hyreshöjning för omsorgsnämnden. 

 

 

Bilagor 

Kostnadsberäkning kyla 

 

 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen, Hässlehem 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Mathias Bjäreborn 

   

  



Högalid Solgården Björkhaga Hemgården Nybohemmet Skansenhemmet Ehrenborg

Kostnad 
per 

boende 
solfilm 611 000 kr 326 000 kr 313 000 kr 516 000 kr 340 000 kr 143 500 kr 0 kr 2 249 500 kr

12
Antal år 5

Ränta år 6110 3260 3130 5160 3400 1435 0
Ränta månad 509 272 261 430 283 120 0
Avskrivning år 122200 65200 62600 103200 68000 28700 0
Avskrivning månad 10 183 kr 5 433 kr 5 217 kr 8 600 kr 5 667 kr 2 392 kr 0 kr driften är räknat med 15 års livslängd plus enstaka byte
Drift 3500 2000 2000 3000 2000 950 0
Hyreshöjning per månad 14 193 kr 7 705 kr 7 478 kr 12 030 kr 7 950 kr 3 461 kr 0 kr
Avkastning 3% 426 kr 231 kr 224 kr 361 kr 239 kr 104 kr
Hyreshöjning per månad 14 618 kr 7 936 kr 7 702 kr 12 391 kr 8 189 kr 3 565 kr
Hyreshöjning per år 175 419 kr 95 234 kr 92 422 kr 148 691 kr 98 262 kr 42 781 kr 0 kr 652 809 kr

Hyreshöjningen avser det första året för sedan räknas beloppet upp årligen enligt gällande indexuppräkning.

LJ 



Högalid Solgården Björkhaga Hemgården Nybohemmet Skansenhemmet Ehrenborg

Kostnad 
per 

boende 
Kylbatteri 1 700 000 kr 1 300 000 kr 1 350 000 kr 2 250 000 kr 910 000 kr 1 100 000 kr 0 kr 8 610 000 kr

12
Antal år 15

Ränta år 17000 13000 13500 22500 9100 11000 0
Ränta månad 1417 1083 1125 1875 758 917 0
Avskrivning år 113333 86667 90000 150000 60667 73333 0
Avskrivning månad 9 444 kr 7 222 kr 7 500 kr 12 500 kr 5 056 kr 6 111 kr 0 kr
Drift 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0
Hyreshöjning per månad 12 361 kr 9 806 kr 10 125 kr 15 875 kr 7 314 kr 8 528 kr 0 kr
Avkastning 3% 371 kr 294 kr 304 kr 476 kr 219 kr 256 kr
Hyreshöjning per månad 12 732 kr 10 100 kr 10 429 kr 16 351 kr 7 533 kr 8 784 kr
Hyreshöjning per år 152 783 kr 121 197 kr 125 145 kr 196 215 kr 90 400 kr 105 403 kr 0 kr 791 143 kr

Hyreshöjningen avser det första året för sedan räknas beloppet upp årligen enligt gällande indexuppräkning.



Högalid Solgården Björkhaga Hemgården Skansenhemme Ehrenborg Nybo

8 rum 8 rum 5 rum 8 rum 3 rum 3 rum 6 rum
Totala 

kostnad 180 000 kr 205 000 kr 110 000 kr 250 000 kr 90 000 kr 75 000 kr 130 000 kr 1 040 000 kr
12

Antal år 5
Ränta år 1800 2050 1100 2500 900 750 1300
Ränta månad 150 171 92 208 75 63 108
Avskrivning år 36000 41000 22000 50000 18000 15000 26000
Avskrivning månad 3 000 kr 3 417 kr 1 833 kr 4 167 kr 1 500 kr 1 250 kr 2 167 kr
Tillsyn & skötsel 500 500 425 500 400 400 450
Hyreshöjning per månad 3 650 kr 4 088 kr 2 350 kr 4 875 kr 1 975 kr 1 713 kr 2 725 kr
Avkastning 3% 110 kr 123 kr 71 kr 146 kr 59 kr 51 kr 82 kr
Hyreshöjning/mån 3 760 kr 4 210 kr 2 421 kr 5 021 kr 2 034 kr 1 764 kr 2 807 kr
Hyreshöjning per år 45 114 kr 50 522 kr 29 046 kr 60 255 kr 24 411 kr 21 167 kr 33 681 kr 264 195 kr

Hyreshöjningen avser det första året för sedan räknas beloppet upp årligen enligt gällande indexuppräkning.



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Kostnad per boende solfilm 652 809 652 809 652 809 652 809 652 809

Kostnad per boende Kylbatteri 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143
Kostand per boende kylaggregat gemensamma utrymmen 264 195 264 195 264 195 264 195 264 195

Summa 1 708 147 1 708 147 1 708 147 1 708 147 1 708 147 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 791 143 16 452 164
Index uppräkning med 2,5%

Kaptensgården kostnad för solskydd 51 318 51 318 51 318 51 318 51 318
Kostand för kylda utrymmen 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

111 318 111 318 111 318 111 318 111 318 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1 156 590
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