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Kommunfullmäktige
+DQGOlJJDUH
(NRQRP*XQLOOD(GYLQVVRQ
(NRQRPLDYGHOQLQJHQ

*XQLOOD(GYLQVVRQ#KDVVOHKROPVH

%HJlUDQRPXW|NDWlVNDQGHDYPHGHOI|URPE\JJQDG
DY)RONWDQGYnUGHQL+lVVOHKROP
)|UVODJWLOOEHVOXW
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
1. Godkänna ombyggnad av Folktandvårdens lokaler i Hässleholms Kulturhus
till en totalkostnad på 8 500 0000 kronor under förutsättning att tilläggsavtalet
mellan Folktandvården Skåne AB och Hässleholms kommun godkänns av
tekniska nämnden.
2. Omdisponera 7 258 000 kronor år 2019 från projekt Ny brandstation Sösdala
till Ombyggnad av Folktandvården i Hässleholm.
3. Utöver de medel som redan budgeterats år 2020 för Ny brandstation Sösdala
ska 7 258 000 kronor arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget år
2020 för detta projekt i samband med över- och underskottshantering 2020.
Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp 1.
4. Investeringen avseende ombyggnad av Folktandvården i Hässleholm ska vara
anslagstyp 1.

6DPPDQIDWWQLQJ
Folktandvården hyr idag verksamhetslokaler i Kulturhuset i Hässleholm. Folktandvårdens verksamhet har utökats vilket innebär behov av att genomföra nödvändiga
lokalanpassningar. Tekniska nämnden har enligt tidigare beslut budgetmedel på 1,242
mnkr för detta ändamål. På grund av en omfattande projektering (cirka 800 tkr), byggnadens komplexitet och hyresgästens utökade önskemål och krav i lokalerna beräknar
ansvarig fastighetsförvaltare att totalsumman för ombyggnationen kommer att uppgå
.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHW(NRQRPLDYGHOQLQJHQ
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till 8,5 mnkr. Det innebär att tekniska nämnden behöver finansiering på ytterligare
7,258 mnkr för att kunna genomföra ombyggnaden av Folktandvårdens lokaler på
Kulturhuset.
Hela kostnaden för hyresgästanpassningen regleras i ett nytt långsiktigt hyresavtal
parterna emellan. Investeringen finansieras därmed av hyresgästen sett över en femtonårsperiod.
%HVNULYQLQJDYlUHQGHW
)RONWDQGYnUGHQVXW|NDGHEHKRY

Folktandvårdens verksamhet har utökats vilket innebär behov av att genomföra nödvändiga lokalanpassningar. Sedan en tid tillbaka har Folktandvården uttryckt ett behov av att se över befintliga lokaler som verksamheten hyr i Kulturhuset i Hässleholm.
Behovet gäller egentligen en utökning av yta, men då det inte går att frambringa mer
yta inom Hässleholms Kulturhus har tekniska förvaltningen istället tittat på en omdisposition av befintliga lokalytor. För att uppfylla verksamhetens kortsiktiga och långsiktiga behov måste lokalen anpassas med ett nytt väntrum, ett nytt så kallat backoffice, ett nytt sterilrum, två nya behandlingsrum samt nya omklädningsrum med duschar för personalen.
5HGRJ|UHOVHI|UEXGJHWlVNDQGH

I Strategisk plan 2018-2021 med budget 2018 beslutades om hyresgästanpassning för
Folktandvården. Beloppet som tekniska nämnden föreslog uppgick då till 3,0 mnkr
vilket också var det belopp som avsattes för detta projekt.
I samband med bokslutet 2018 aviserade tekniska nämnden om den omfattande projektering (cirka 800 tkr) som genomförts med anledning av byggnadens komplexitet
och hyresgästens utökade önskemål och krav i lokalerna. Med hänvisning till detta så
beslöt kommunfullmäktige i samband med över- och underskottshantering 2019 att
inte att låta tekniska nämnden föra med sig överskottet för detta projekt till 2019 utan
istället be nämnden inkomma med en komplett kalkyl till kommunstyrelsen avseende
ombyggnad av Folktandvården i Hässleholm.
Ansvarig förvaltare på tekniska förvaltningen beräknar att totalsumman för ombyggnationen av Folktandvården i Hässleholm kommer att uppgå till 8,5 mnkr och föreslår därmed tekniska nämnden att förslå kommunstyrelsen att anslå ytterligare 7,265
mnkr1 för ombyggnaden. Tekniska nämnden har sedan tidigare ett budgetanslag på
1,242 mnkr till detta projekt (se tabell nedan).
Summeringsfel på 7 tkr, beloppet blir 7,258 mnkr vilket är det belopp som ekonomiavdelningen
justerat budgetäskandet till.
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ϳϮϱϴϬϬϬŬƌ

Tekniska nämnden beslutade den 28 mars 2019, § 48, att föreslå kommunstyrelsen
att anslå utökade medel med 8,5 mnkr för ombyggnaden av Folktandvårdens lokaler
i Hässleholm Kulturhus. Med hänvisning till ovanstående budgetredogörelse och
med hänvisning till tjänsteskrivelsen som upprättats av ansvarig förvaltare på tekniska
förvaltningen konstaterar ekonomiavdelningen att tekniska nämndens ytterligare
budgetbehov är 7,258 mnkr och inte 8,5 mnkr.
Ekonomiavdelningen har ifrågasatt tekniska nämndens beslut hos ansvarig förvaltare
på tekniska förvaltningen som menar att tekniska nämndens beslut är otydligt skrivit
och att nämnden menar att behovet är 8,5 mnkr med avdrag för redan erhållna budgetmedel på 1,242 mnkr.
På ekonomiavdelningens begäran har tekniska förvaltningen kompletterat med en
kalkyl för ombyggnationen samt ett förslag på tilläggsavtal inkl. beräkningsunderlag,
vilka framgår i bilaga 1-3.
1. Kalkyl ombyggnation Folktandvården i Hässleholm för hyresgästanpassning
2. Förslag på tilläggsavtal och överenskommelse till hyresavtal mellan Hässleholms kommun och Folktandvården Skåne AB
3. Beräkningsunderlag till tilläggsavtal mellan Folktandvården i Hässleholm
och Hässleholm kommun
)|UVODJHWVNRQVHNYHQVHUI|UYHUNVDPKHWHQVEUXNDUH

Bedöms enligt tekniska nämnden inte föreligga behov av tillämpning.
%DUQSHUVSHNWLYHW



Bedöms enligt tekniska nämnden inte föreligga behov av tillämpning.
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Inga miljömässiga konsekvenser enligt tekniska nämnden.
)DFNOLJVDPYHUNDQ

Ärendet bedöms inte vara av karaktären att facklig samverkan behövs.
(NRQRPLVNDNRQVHNYHQVHU

Ombyggnation av Folktandvårdens lokaler på Kulturhuset i Hässleholm beräknas
kosta totalt 8,5 mnkr (se bilaga 1). Efter tekniska förvaltningens åtgärder i lokalen
kommer Folktandvården Skåne AB att betala ett hyrestillägg om 1 200 kr per kvm
och år (se bilaga 3). Tekniska förvaltningen räknar med en kalkylränta på 3,5 procent
och en avskrivningstid på 15 år. Hela kostnaden för hyresgästanpassningen regleras i
ett nytt långsiktigt hyresavtal parterna emellan. Investeringen finansieras av hyresgästen sett över en femtonårsperiod. Ett nytt hyresavtal måste godkännas av tekniska
nämnden enligt gällande delegationsordning. I bilaga 2 finns ett förslag till tilläggsavtal
mellan Folktandvården Skåne AB och Hässleholms kommun
I ärendet framgår inte om omdisponering av budgetmedel från annat investeringsprojekt är möjligt. I den av tekniska nämnden inlämnade månadsuppföljningen per
den 30 april 2019 framgår att 10,8 mnkr prognostiseras som överskott på projektet
Ny brandstation Sösdala.
Ekonomiavdelningen föreslår att 7,258 mnkr omdisponeras från projekt Ny brandstation Sösdala till ombyggnad av Folktandvården i Hässleholm och samtidigt föreslås
att 7,258 mnkr arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget år 2020 för projekt
Ny brandstation Sösdala i samband med över- och underskottshantering 2020. Investeringen föreslås fortsättningsvis vara anslagstyp 1. Investeringen avseende ombyggnad av Folktandvården i Hässleholm föreslås vara anslagstyp 1.
%LODJRU

1. Kalkyl ombyggnation Folktandvården i Hässleholm för hyresgästanpassning
2. Förslag på tilläggsavtal och överenskommelse till hyresavtal mellan Hässleholms kommun och Folktandvården Skåne AB
3. Beräkningsunderlag till tilläggsavtal mellan Folktandvården Skåne AB och
Hässleholm kommun
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6lQGOLVWD

Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden

Kommunledningsförvaltningen
Bengt-Arne Persson
.RPPXQGLUHNW|U)|UYDOWQLQJVFKHI

Eva-Lotta Svensson
(NRQRPLFKHI

JAV



Gunilla Edvinsson
(NRQRP

Bilaga 1

<ĂůŬǇůŽŵďǇŐŐŶĂĚ&ŽůŬƚĂŶĚǀĊƌĚĞŶŝ,ćƐƐůĞŚŽůŵĨƂƌŚǇƌĞƐŐćƐƚĂŶƉĂƐƐŶŝŶŐ
Entreprend, anbud
ÄTA 10 %
FFU
Projektledning samt bygghandlingar
Oförutsett

^ƵŵŵĂ

Lämnat hyresförslag

ƵĚŐĞƚŚŝƐƚŽƌŝŬ
Strategisk plan 2018-2021 med budget 2018

6 340 000 kr
634 000 kr
767 000 kr
250 000 kr
509 000 kr

ϴϱϬϬϬϬϬŬƌ

10 800 000 kr

3 000 000 kr

Enl. beslut i KF 181126, omdisponeras 475 tkr till
projekt Förvärv av Bjärnum 3:12 o 3:147
475 000 kr
Enl. beslut i Ö/U 2019 att ej ta med sig
överskottet
1 758 000 kr
Strategisk plan 2019-2021 med budget 2019
475 000 kr
ƵĚŐĞƚŵĞĚĞůĞŶůŝŐƚƚŝĚŝŐĂƌĞďĞƐůƵƚ
ϭϮϰϮϬϬϬŬƌ
zƚƚĞƌůŝŐĂƌĞĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐďĞŚŽǀ
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Bilaga 3

Beräkningsunderlag till tilläggsavtal mellan Folktandvården Skåne AB och Hässleholms kommun
För hyresgästanpassning av lokaler

År
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Summa

Hyresgästanpassning av lokal:
Antal år:
Per år:
Antal kvm:
Per år och kvm:

Belopp
År
Ränta %
Amortering
Amortering total Ränta
566 667 kr
566 667 kr
566 667 kr
1 133 333 kr
566 667 kr
1 700 000 kr
566 667 kr
2 266 667 kr
566 667 kr
2 833 333 kr
566 667 kr
3 400 000 kr
566 667 kr
3 966 667 kr
566 667 kr
4 533 333 kr
566 667 kr
5 100 000 kr
566 667 kr
5 666 667 kr
566 667 kr
6 233 333 kr
566 667 kr
6 800 000 kr
566 667 kr
7 366 667 kr
566 667 kr
7 933 333 kr
566 667 kr
8 500 000 kr
8 500 000 kr

10 880 000 kr
15
725 333 kr
600
1 209 kr

8 500 000 kr
15
3,5

0,035
Betalning

297 500 kr
277 667 kr
257 833 kr
238 000 kr
218 167 kr
198 333 kr
178 500 kr
158 667 kr
138 833 kr
119 000 kr
99 167 kr
79 333 kr
59 500 kr
39 667 kr
19 833 kr

864 167 kr
844 333 kr
824 500 kr
804 667 kr
784 833 kr
765 000 kr
745 167 kr
725 333 kr
705 500 kr
685 667 kr
665 833 kr
646 000 kr
626 167 kr
606 333 kr
586 500 kr
10 880 000 kr



7HNQLVNDQlPQGHQ


3URWRNROO
6DPPDQWUlGHVGDWXP












8W|NDWlVNDQGHDYPHGHOI|URPE\JJQDGDY)RONWDQGYnUGHQ
'QU7)

%HVOXW

)|UHVOnNRPPXQVW\UHOVHQDWWDQVOnXW|NDGHPHGHOPHGPQNUI|URPE\JJQDGHQ
DY)RONWDQGYnUGHQVORNDOHUL+lVVOHKROP.XOWXUKXV


<UNDQGH
8OI%HUJJUHQ 6' \UNDUELIDOOWLOOOLJJDQGHI|UVODJ

%HVNULYQLQJDYlUHQGHW

3nJUXQGDYHQRPIDWWDQGHSURMHNWHULQJ FDNUIUDPWLOOGDJVGDWR 
E\JJQDGHQVNRPSOH[LWHWRFKK\UHVJlVWHQVXW|NDGH|QVNHPnONUDYLORNDOHUQDEHUlNQDU
DQVYDULJIDVWLJKHWVI|UYDOWDUHDWWGHQWRWDODVXPPDQI|URPE\JJQDGHQNRPPHUDWW
EOLPQNU
bUHQGHWVWLGLJDUHEHKDQGOLQJ

7HNQLVNDQlPQGHQVDUEHWVXWVNRWWEHVOXWDGHI|OMDQGH

)|UHVOnWHNQLVNDQlPQGHQI|UHVOnNRPPXQVW\UHOVHQDWWDQVOnXW|NDGHPHGHO 
0NU I|URPE\JJQDGHQDY)RONWDQGYnUGHQVORNDOHUL+lVVOHKROP.XOWXUKXV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6lQWWLOO
NRPPXQVW\UHOVHQ




-XVWHUDQGHVVLJQDWXU








8WGUDJVEHVW\UNDQGH

  



TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

'DWXP

'LDULHQXPPHU

2019-01-21

TF 2018/681


+DQGOlJJDUH
+\UHVI|UYDOWDUH*XQLOOD1LOVVRQ
)DVWLJKHWVDYGHOQLQJHQ

*XQLOOD1LOVVRQ#KDVVOHKROPVH

8W|NDWlVNDQGHDYPHGHOI|URPE\JJQDGDY
)RONWDQGYnUGHQ
)|UVODJWLOOEHVOXW
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anslå
medel, 7 265 000 kr, för ombyggnad av Folktandvårdens lokaler i Hässleholms
Kulturhus.

6DPPDQIDWWQLQJ
Tekniska förvaltningen tilldelades 2018 en summa om 2 525 000 kr för ombyggnad
av Folktandvården. Projektering har kostat 760 000 kr (Projektering genomfördes
under 2018).
För 2019 finns tilldelat 475 000 kr för anpassningen. Utöver den summan behöver
tekniska förvaltningen 7 265 00 kr för att kunna genomföra ombyggnaden till
Folktandvården.

%HVNULYQLQJDYlUHQGHW
Folktandvården i Hässleholm har sedan en tid tillbaka uttryck ett behov av att se
över befintliga lokaler som verksamheten hyr i Kulturhuset. Behovet gäller
egentligen en utökning av yta, men då det inte går att frambringa mer yta inom
Hässleholms kulturhus har vi i stället tittat på en RPGLVSRVLWLRQ av befintliga
lokalytor.
För att uppfylla verksamhetens kortsiktiga och långsiktiga behov måste
lokalen anpassas med ett nytt väntrum och nytt s.k. back-office, ett nytt sterilrum,
två nya behandlingsrum samt nya omklädningsrum med duschar för personalen.
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Tekniska förvaltningen bygger om och ger hyresgästen ett hyrestillägg under 15 år.
)|UVODJHWVNRQVHNYHQVHUI|UYHUNVDPKHWHQVEUXNDUH 

Ej relevant i ärendet
%DUQSHUVSHNWLYHW



Ej relevant i ärendet
0LOM|NRQVHNYHQVHU



Ej relevant i ärendet
)DFNOLJVDPYHUNDQ

Ej relevant i ärendet
(NRQRPLVNDNRQVHNYHQVHU

Ombyggnationen beräknas kosta 8,5 Mkr.
Efter tekniska förvaltningens åtgärder i lokalen kommer således hyresgästen att
betala ett hyrestillägg om 1 200 kr/ m²/ år.
Tekniska förvaltningen räknar med en kalkylränta på 3,5 %. och en avskrivningstid
på 15 år.
%LODJRU



6lQGOLVWD

Tekniska nämnden

Fastighetsavdelningen
Mathias Bjäreborn
Fastighetsförvaltare
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