KALLELSE
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Tid

Kl. 09:00-11:00

Plats

Växthuset Ale fritid, Carlmarksväg 4, Älvängen
(grupprum finns intill)

Ledamöter

Jessica Loftbring (C), ordförande
Catharina Eliasson (S)
Ann Lundgren (S)
Lars-Ove Hellman (S)
Maj Holmström (M)
Lars Kopp (M)
Lennart Dahl (C)
Rune Karlsson (SD)
Jan Samuelsson (L)

Ersättare

Petra Gullbrandsson (S)
Kjell Stensson (S)
Bengt Lundberg (S)
Gay Johansson (M)
Brita Karlsson (FIA)
Lars-Åke Elbén (MP)
Ingvar Arvidsson (KD)
Ingmar Othzén (C)
Lennart Nilsson (SD)

Övriga

Rickard Tassini, sektorchef service
Linda Widmark, verksamhetschef
Tony Jönsson, fastighetschef

Obs! Kom ihåg att inför mötet spara handlingarna i läsplattans offlineläge.
Förhinder att närvara anmäls till: Afram Shiba, tel 0303-70 35 99 eller
afram.shiba@ale.se

Jessica Loftbring
Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Ärenden

Föredragande

Tid

A

Upprop

B

Justering

1

SERN.2021.37 - Tecknande av hyresavtal
mellan Rikshem och Ale kommun

Tony Jönsson

09:05-09:15

2

SN.2021.6 - Nulägesstatus
lokalförsörjningsplan

Tony Jönsson

09:15-09:45

3

SERN.2021.56 - Intern kontrollplan 2022

Linda Widmark

09:45-09:55
JULFIKA

4

SERN.2021.61 - Reviderad nämndplan och
budget för 2022

Rickard Tassini

10:10-10:15

5

SN.2020.82 - Redovisning av utfall
presidiedialoger och tillitsdialoger

Jessika Loftbring (C)

10:15-10:30

Ann Lundgren (S)
Maj Holmström (M)

6

SN.2021.2 - Information från sektorchefen

Rickard Tassini

10:30-10:40

7

SN.2021.3 - Anmälan av delegationsbeslut

10:40-10:45

8

SN.2021.4 - Redovisning av underrättelser,
beslut och domar

10:45-10:50

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.37
Datum:
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Tecknande av 3 st 10-åriga hyresavtal mellan Rikshem och Ale
kommun
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna att 10-åriga hyresavtal tecknas mellan Ale kommun
och Rikshem för fastigheterna:
Änggatan, Älvängen (Utby 3:6) Totalt 24 lägenheter
·
Björkliden, Alafors (Ledet 1:4) Totalt 55 lägenheter
·
Klockarängens särskilda boende (Skepplanda 3:62) Totalt 49 lägenheter
·
Servicenämnden beslutar samtidigt att delegera undertecknandet av hyresavtalen till
fastighetschef, sektor service.
Sammanfattning
Verksamhet fastighet och IT, inom sektor service, har under 2021 förhandlat med hyresvärden
Rikshem om totalt 10 befintliga hyresavtal och förhandlingarna har genomförts med löpande
avstämningar med sluthyresgästen sektor socialtjänst. Förhandlingarna är nu avslutade,
godkända av sektor socialtjänst och resulterat i avtalslängder om 3 och 10 år beroende på
lokalernas och bostädernas olika användningsområden. För avtalen om 3 år har fastighetschef
delegation att teckna hyresavtal medan 10 års avtal ska beslutas av servicenämnden.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorchef

Verksamhetschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Hyresavtal inkl bilaga 1_Alafors9A_211103 (Avtalsnummer: 3464-L0910)
Hyresavtal inkl bilaga 1 Änggatan_211103 (Avtalsnummer 3465-L0910)
Hyresavtal inkl bilaga 1 Skepplanda_211103 (Avtalsnummer 3467-L0910)
Bilaga 2 Särskilda bestämmelser
Godkännande från sektor socialtjänst att hyresavtal tecknas
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Fastighetschef
Administrativ förvaltare, lokalförsörjningsenheten
För kännedom:

Ärendet
Ale kommun har, sedan flera år, hyresavtal med Rikshem angående berörda lokaler och
lokalerna är av fastighetsägaren uppsagda för omförhandling. De nya avtalen träder i kraft
2022-01-01 och avtalslängden är bestämd utifrån lokalernas och bostädernas
användningsområden. Längre avtal för särskilda boenden och kortare avtal för
trygghetsbostäder.
Ekonomisk bedömning
Ansvarsfördelningen i de nya avtalen är till vissa delar förändrade mellan fastighetsägare och
hyresgäst varför det inte är möjligt att exakt ange vilken ekonomisk inverkan de nya avtalen
får för Ale kommun.
Invånarperspektiv
Behovet av boendeplatser inom socialtjänsten är stort och dessa hyresavtal skapar
förutsättningar att tillgodose behovet.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Lokaler och bostäder förhyrs i befintligt skick utan specifika anpassningar och därmed
behöver ej hänsyn tas till lagen om offentlig upphandling (LOU).
Remissyttrande
Hyresförhandlingen har genomförts i nära samarbete med hyresgästen, sektor socialtjänst,
som också har godkänt att sektor service tecknar aktuella hyresavtal med Rikshem.
Beslutets genomförande
Vid beslut av servicenämnden, enligt förslag i detta tjänsteutlåtande, verkställs det genom att
fastighetschef undertecknar avtalen.
Förvaltningens bedömning
Ett flertal förhandlingstillfällen har genomförts vilket resulterat i en betydligt minskad
ekonomisk påverkan för Ale kommun utifrån det grundförslag som presenterades av
hyresvärden. Sektor service bedömer nu att hyressättningen sammantaget är rimlig utifrån
jämförbara marknadshyror och rekommenderar därför att hyresavtal tecknas med Rikshem.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
3464-L0910
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Personnr/orgnr:

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
1. Hyresvärd
Namn:
2. Hyresgäst

Rikshem Ale AB

556948-4339

Namn:

Personnr/orgnr:

Ale Kommun

16212000-1439

Aviseringsadress:

Redovisningsenheten, 449 80 Alafors
3. Lokalens adress Kommun:
m.m
Ale

4. Lokalens
användning

Fastighetsbeteckning:

Ledet 1:4

Gata:

Trappor/hus:

Lokalens nr:

Ledetvägen 9 A

1

3464-L0910

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Verksamhetslokaler samt bostadsyta för Särskilt boende.
Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.

5. Hyrestid

Från och med den:

Till och med den:

2022-01-01

2031-12-31

6. Uppsägningstid/ Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst
Förlängningstid
I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med
7. Lokalens skick

Bilaga:

2

12 månader före den avtalade hyrestidens utgång.
5
år
månader

Lokalen hyrs ut i befintligt skick.
En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
Bilaga:
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

8. Lokalens storlek Areatyp
och omfattning

Plan

Areatyp

ca m 2

Lokalyta

0-3

1161

Bostadsyta

1-2

948

Plan

ca m 2

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.
Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).
Bilaga: 8A-F
Tillfart för bil för ioch urlastning
9. Inredning

10. Underhåll

Plats för
skylt

Plats för skyltskåp/
automat

Lokalen uthyrs
utan särskild för verksamheten avsedd inredning

Parkeringsplats(er)
för
bil(ar)

Garageplats(er)
för
bil(ar)

med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga

Bilaga:

Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.
Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga.

Bilaga:

6

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.
Allmänna och
gemensamma
utrymmen
11. Ledningar för
telefoni och datakommunikation

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
Annan överenskommelse enligt bilaga
Bilaga:
Hyresvärden

6

Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.
Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.
Bilaga:

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
3464-L0910
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
12. Skyltar,
Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
markiser 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 husfasaden
i godtagbart skick.
Vid mera omfattande fastighetsunderhåll 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 förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.
Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram.
Bilaga:
13. Hyra

Kronor

4 510 000

per år exklusive nedan markerade tillägg

14. Index

Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul.

15. Fastighetsskatt

Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.

16.
Driftskostnader

Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer
El
VA
Betalning:
El
Hyresgästen har eget
abonnemang.
VA
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Värme
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Varmvatten
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Kyla
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Ventilation

Värme

Bilaga:
Fastighetsskatt ingår i hyran.

Varmvatten

Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

1

Bilaga:

Kyla

Ventilation

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

17. Mätare

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

18. Avfallshantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande:
Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.
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 till
kronor per år.
Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.
Särskild reglering enligt bilaga
Bilaga:
5

19. Snöröjning och
sandning
20. Oförutsedda
kostnader

ingår i hyran

ombesörjs och bekostas av hyresgästen

annan reglering enligt bilaga

Bilaga:

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
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
årliga kostnadsökningen för fastigheten.
Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 100 procent.
Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.

Sign

Sign

Sid 3 ( 4 )

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
3464-L0910
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
21. Mervärdesskatt Se bestämmelser enligt bilaga 3 avseende hyresgästens och hyresvärdens momsplikt.
(moms)
Hyresgästens
Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
momsplikt
Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
Hyresvärdens
gällande moms.
momsplikt
Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till 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 tillägg och andra ersättningar.
Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt 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.
22. Hyrans
Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje
PlusGiro nr:
BankGiro nr:
betalning
kalendermånads början
kalenderkvartals början genom insättning på
5678-7807
23. Ränta, betalningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra
Avtalat skick
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
m.m
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.
Sedvanligt
Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
underhåll
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till 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 tid arbetet ska utföras.
Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
Bilaga:
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.
25. Miljöpåverkan

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.
För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul.
Bilaga:
Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga.

26. Revisionsbesiktningar

Bilaga:

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
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.

27. Tillgänglighet Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
till vissa utrymmen energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.
28. PBL-avgifter

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

29. Brandskydd

Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul.

30.
Myndighetskrav
m.m.

Hyresvärden

31. Ombyggnadsoch
ändringsarbete

Hyresgästen

Bilaga:

7

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. Se även Särsk.best. bil 2

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt.
Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.
Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt.
Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.
Annan överenskommelse enligt bilaga.
Bilaga:

Byggvarudeklaration

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
32. Säkerhet
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den
borgen ställd av

Nr:
3464-L0910
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

bankgaranti intill ett belopp om

annan säkerhet i form av

Bilaga:

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.
33. Försäkringar

Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.
Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga.
Bilaga:

34. Yttre åverkan

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

35. Låsanordningar

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

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.
Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga.
Bilaga:
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure

38. Hantering av
personuppgifter
39. Särskilda
bestämmelser

40. Underskrift

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet 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.
Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga.

Bilaga:

Index

Bilaga:

1

Särskilda bestämmelser

Bilaga:

2

Moms

Bilaga:

3

Ansvar för administration, hyresavtal och avisering

Bilaga:

4

Taxebundna kostnader och Avfall

Bilaga:

5

Gränsdragningslista Tillsyn, Drift, Underhåll samt Brandskydd

Bilaga:

6&7

Ritningar

Bilaga:

8 A-F

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
Ort/datum:

Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

Rikshem Ale AB

Ale Kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Håkan Carlsson & Fredrik Edlund

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.

Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Sid 1 (2)

INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

1

Bilaga nr:

Avser

Hyreskontrakt nr:
3464-L0910

Hyresvärd

Namn:
Rikshem Ale AB

Personnr/orgnr:
556948-4339

Hyresgäst

Namn:
Ale Kommun

Personnr/orgnr:
16212000-1439

Klausul

Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor
eller

Fastighetsbeteckning:
Ledet 1:4

4 510 000

ska

100

%

kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till 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.
- Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,
nämligen indextalet för oktober månad år 2020 .
Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. 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 fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.
På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.
Underskrift

Ort/datum:

Ort/datum:

Hyresvärd:
Rikshem Ale AB

Hyresgäst:
Ale Kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud):

x Ombud enligt

Ombud enligt
fullmakt

fullmakt

Namnförtydligande:
Håkan Carlsson & Fredrik Edlund

Firmatecknare

Namnförtydligande:

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. Eftertryck förbjuds.
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Bilaga nr:

1

Anvisningar till Indexklausul för lokal
Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom
exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för 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 oktoberindex blivit 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 att denna kvot multipliceras med bashyran.
Exempel
Beräkning av hyrestillägg för år 2002
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för 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 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
2002 enligt klausulen.
Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.
Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

Sid 1 ( 4 )

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
3465-L0910
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Personnr/orgnr:

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
1. Hyresvärd
Namn:
2. Hyresgäst

Rikshem Ale AB

556948-4339

Namn:

Personnr/orgnr:

Ale Kommun

16212000-1439

Aviseringsadress:

Redovisningsenheten, 449 80 ALAFORS
3. Lokalens adress Kommun:
m.m
Ale

4. Lokalens
användning

Fastighetsbeteckning:

Utby 3:63

Gata:

Trappor/hus:

Lokalens nr:

Änggatan 4

1

3465-L0910

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Verksamhetslokaler samt bostadsyta för Särskilt boende.
Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.

5. Hyrestid

Från och med den:

Till och med den:

2022-01-01

2031-12-31

6. Uppsägningstid/ Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst
Förlängningstid
I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med
7. Lokalens skick

Bilaga:

2

12 månader före den avtalade hyrestidens utgång.
5
år
månader

Lokalen hyrs ut i befintligt skick.
En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
Bilaga:
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

8. Lokalens storlek Areatyp
och omfattning

Plan

Areatyp

ca m 2

Lokalyta

1-3

200

Bostadsyta

1-3

916

Plan

ca m 2

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.
Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).
Bilaga: 8 A-C
Tillfart för bil för ioch urlastning
9. Inredning

10. Underhåll

Plats för
skylt

Plats för skyltskåp/
automat

Lokalen uthyrs
utan särskild för verksamheten avsedd inredning

Parkeringsplats(er)
för
bil(ar)

Garageplats(er)
för
bil(ar)

med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga

Bilaga:

Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.
Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga.

Bilaga:

6

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.
Allmänna och
gemensamma
utrymmen
11. Ledningar för
telefoni och datakommunikation

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
Annan överenskommelse enligt bilaga
Bilaga:
Hyresvärden

6

Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.
Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.
Bilaga:
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
3465-L0910
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
12. Skyltar,
Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
markiser 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 husfasaden
i godtagbart skick.
Vid mera omfattande fastighetsunderhåll 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 förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.
Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram.
Bilaga:
13. Hyra

Kronor

1 940 000

per år exklusive nedan markerade tillägg

14. Index

Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul.

15. Fastighetsskatt

Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.

16.
Driftskostnader

Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer
El
VA
Betalning:
El
Hyresgästen har eget
abonnemang.
VA
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Värme
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Varmvatten
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Kyla
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Ventilation

Värme

Bilaga:
Fastighetsskatt ingår i hyran.

Varmvatten

Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

1

Bilaga:

Kyla

Ventilation

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

17. Mätare

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

18. Avfallshantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande:
Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.
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 till
kronor per år.
Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.
Särskild reglering enligt bilaga
Bilaga:
5

19. Snöröjning och
sandning
20. Oförutsedda
kostnader

ingår i hyran

ombesörjs och bekostas av hyresgästen

annan reglering enligt bilaga

Bilaga:

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
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
årliga kostnadsökningen för fastigheten.
Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 100 procent.
Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
3465-L0910
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
21. Mervärdesskatt Se bestämmelser enligt bilaga 3 avseende hyresgästens och hyresvärdens momsplikt.
(moms)
Hyresgästens
Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
momsplikt
Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
Hyresvärdens
gällande moms.
momsplikt
Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till 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 tillägg och andra ersättningar.
Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt 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.
22. Hyrans
Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje
PlusGiro nr:
BankGiro nr:
betalning
kalendermånads början
kalenderkvartals början genom insättning på
5678-7807
23. Ränta, betalningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra
Avtalat skick
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
m.m
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.
Sedvanligt
Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
underhåll
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till 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 tid arbetet ska utföras.
Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
Bilaga:
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.
25. Miljöpåverkan

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.
För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul.
Bilaga:
Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga.

26. Revisionsbesiktningar

Bilaga:

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
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.

27. Tillgänglighet Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
till vissa utrymmen energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.
28. PBL-avgifter

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

29. Brandskydd

Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul.

30.
Myndighetskrav
m.m.

Hyresvärden

31. Ombyggnadsoch
ändringsarbete

Hyresgästen

Bilaga:

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. Se även Särsk.best. bil 2

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt.
Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.
Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt.
Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.
Annan överenskommelse enligt bilaga.
Bilaga:

Byggvarudeklaration

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
32. Säkerhet
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den
borgen ställd av

Nr:
3465-L0910
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

bankgaranti intill ett belopp om

annan säkerhet i form av

Bilaga:

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.
33. Försäkringar

Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.
Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga.
Bilaga:

34. Yttre åverkan

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

35. Låsanordningar

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

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.
Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga.
Bilaga:
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure

38. Hantering av
personuppgifter
39. Särskilda
bestämmelser

40. Underskrift

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet 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.
Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga.

Bilaga:

Index

Bilaga:

1

Särskilda bestämmelser

Bilaga:

2

Moms

Bilaga:

3

Ansvar för administration, hyresavtal och avisering

Bilaga:

4

Taxebundna kostnader och Avfall

Bilaga:

5

Gränsdragningslista Tillsyn, Drift, Underhåll samt Brandskydd

Bilaga:

6+7

Ritningar

Bilaga:

8 A-C

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
Ort/datum:

Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

Rikshem Ale AB

Ale Kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Håkan Carlsson & Fredrik Edlund
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Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Sid 1 (2)

INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

1

Bilaga nr:

Avser

Hyreskontrakt nr:
3465-L0910

Hyresvärd

Namn:
Rikshem Ale AB

Personnr/orgnr:
556948-4339

Hyresgäst

Namn:
Ale Kommun

Personnr/orgnr:
16212000-1439

Klausul

Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor
eller

Fastighetsbeteckning:
Utby 3:63

1 940 000

ska

100

%

kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till 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.
- Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,
nämligen indextalet för oktober månad år
.
Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. 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 fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.
På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.
Underskrift

Ort/datum:

Ort/datum:

Hyresvärd:
Rikshem Ale AB

Hyresgäst:
Ale Kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud):

x Ombud enligt

Ombud enligt
fullmakt

fullmakt

Namnförtydligande:
Håkan Carlsson & Fredrik Edlund

Firmatecknare

Namnförtydligande:

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. Eftertryck förbjuds.
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Bilaga nr:

1

Anvisningar till Indexklausul för lokal
Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom
exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för 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 oktoberindex blivit 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 att denna kvot multipliceras med bashyran.
Exempel
Beräkning av hyrestillägg för år 2002
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för 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 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
2002 enligt klausulen.
Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.
Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

Sid 1 ( 4 )

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
3467-L0910
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Personnr/orgnr:

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
1. Hyresvärd
Namn:
2. Hyresgäst

Rikshem Ale AB

556948-4339

Namn:

Personnr/orgnr:

Ale Kommun

16212000-1439

Aviseringsadress:

Redovisningsenheten, 449 80 Alafors
3. Lokalens adress Kommun:
m.m
Ale

4. Lokalens
användning

Fastighetsbeteckning:

Skepplanda 3:62

Gata:

Trappor/hus:

Lokalens nr:

Odalvägen 2

1

3467-L0910

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Verksamhetslokaler samt bostadsyta för Särskilt boende.
Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.

5. Hyrestid

Från och med den:

Till och med den:

2022-01-01

2031-12-31

6. Uppsägningstid/ Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst
Förlängningstid
I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med
7. Lokalens skick

Bilaga:

2

12 månader före den avtalade hyrestidens utgång.
5
år
månader

Lokalen hyrs ut i befintligt skick.
En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
Bilaga:
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

8. Lokalens storlek Areatyp
och omfattning

Lokalyta
Bostadsyta

Plan

Areatyp

ca m 2

0-1

1297

1

1407

Plan

ca m 2

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.
Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).
Bilaga: 8 A-E
Tillfart för bil för ioch urlastning
9. Inredning

10. Underhåll

Plats för
skylt

Plats för skyltskåp/
automat

Lokalen uthyrs
utan särskild för verksamheten avsedd inredning

Parkeringsplats(er)
för
bil(ar)

Garageplats(er)
för
bil(ar)

med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga

Bilaga:

Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.
Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga.

Bilaga:

6

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.
Allmänna och
gemensamma
utrymmen
11. Ledningar för
telefoni och datakommunikation

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
Annan överenskommelse enligt bilaga
Bilaga:
Hyresvärden

6

Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.
Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.
Bilaga:
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Sign

Sign

Sid 2 ( 4 )

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
3467-L0910
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
12. Skyltar,
Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
markiser 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 husfasaden
i godtagbart skick.
Vid mera omfattande fastighetsunderhåll 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 förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.
Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram.
Bilaga:
13. Hyra

Kronor

4 117 000

per år exklusive nedan markerade tillägg

14. Index

Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul.

15. Fastighetsskatt

Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.

16.
Driftskostnader

Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer
El
VA
Betalning:
El
Hyresgästen har eget
abonnemang.
VA
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Värme
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Varmvatten
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Kyla
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Ventilation

Värme

Bilaga:
Fastighetsskatt ingår i hyran.

Varmvatten

Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

1

Bilaga:

Kyla

Ventilation

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

17. Mätare

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

18. Avfallshantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande:
Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.
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 till
kronor per år.
Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.
Särskild reglering enligt bilaga
Bilaga:
5

19. Snöröjning och
sandning
20. Oförutsedda
kostnader

ingår i hyran

ombesörjs och bekostas av hyresgästen

annan reglering enligt bilaga

Bilaga:

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
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
årliga kostnadsökningen för fastigheten.
Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 100 procent.
Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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Sign
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
3467-L0910
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
21. Mervärdesskatt Se bestämmelser enligt bilaga 3 avseende hyresgästens och hyresvärdens momsplikt.
(moms)
Hyresgästens
Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
momsplikt
Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
Hyresvärdens
gällande moms.
momsplikt
Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till 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 tillägg och andra ersättningar.
Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt 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.
22. Hyrans
Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje
PlusGiro nr:
BankGiro nr:
betalning
kalendermånads början
kalenderkvartals början genom insättning på
5678-7807
23. Ränta, betalningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra
Avtalat skick
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
m.m
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.
Sedvanligt
Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
underhåll
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till 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 tid arbetet ska utföras.
Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
Bilaga:
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.
25. Miljöpåverkan

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.
För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul.
Bilaga:
Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga.

26. Revisionsbesiktningar

Bilaga:

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
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.

27. Tillgänglighet Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
till vissa utrymmen energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.
28. PBL-avgifter

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

29. Brandskydd

Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul.

30.
Myndighetskrav
m.m.

Hyresvärden

31. Ombyggnadsoch
ändringsarbete

Hyresgästen

Bilaga:

7

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. Se även Särsk.best. bil 2

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt.
Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.
Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt.
Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.
Annan överenskommelse enligt bilaga.
Bilaga:

Byggvarudeklaration

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
32. Säkerhet
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den
borgen ställd av

Nr:
3467-L0910
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

bankgaranti intill ett belopp om

annan säkerhet i form av

Bilaga:

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.
33. Försäkringar

Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.
Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga.
Bilaga:

34. Yttre åverkan

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

35. Låsanordningar

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

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.
Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga.
Bilaga:
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure

38. Hantering av
personuppgifter
39. Särskilda
bestämmelser

40. Underskrift

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet 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.
Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga.

Bilaga:

Index

Bilaga:

1

Särskilda bestämmelser

Bilaga:

2

Moms

Bilaga:

3

Ansvar för administration, hyresavtal och avisering

Bilaga:

4

Taxebundna kostnader och Avfall

Bilaga:

5

Gränsdragningslista Tillsyn, Drift, Underhåll samt brandskydd

Bilaga:

6&7

Ritningar

Bilaga:

8 A-E

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
Ort/datum:

Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

Rikshem Ale AB

Ale Kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Håkan Carlsson & Fredrik Edlund
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Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Sid 1 (2)

INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

1

Bilaga nr:

Avser

Hyreskontrakt nr:
3467-L0910

Hyresvärd

Namn:
Rikshem Ale AB

Personnr/orgnr:
556948-4339

Hyresgäst

Namn:
Ale Kommun

Personnr/orgnr:
16212000-1439

Klausul

Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor
eller

Fastighetsbeteckning:
Skepplanda 3:62

4 117 000

ska

100

%

kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till 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.
- Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,
nämligen indextalet för oktober månad år 2020 .
Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. 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 fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.
På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.
Underskrift

Ort/datum:

Ort/datum:

Hyresvärd:
Rikshem Ale AB

Hyresgäst:
Ale Kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud):

x Ombud enligt

Ombud enligt
fullmakt

fullmakt

Namnförtydligande:
Håkan Carlsson & Fredrik Edlund

Firmatecknare

Namnförtydligande:

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. Eftertryck förbjuds.
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Bilaga nr:

1

Anvisningar till Indexklausul för lokal
Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom
exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för 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 oktoberindex blivit 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 att denna kvot multipliceras med bashyran.
Exempel
Beräkning av hyrestillägg för år 2002
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för 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 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
2002 enligt klausulen.
Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.
Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

BILAGA nr 2

1(3)

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Hyreskontrakt nr: 3464-L0910
Fastighet: Ledet 1:4, Ale Kommun
Hyresvärd: Rikshem Ale AB
Hyresgäst: Ale kommun

1. Lokalhyreskontrakt m.m.
Detta Hyreskontrakt ersätter dels hyreskontrakt för lokal, nr 58-0901, daterat 2003-05-07 respektive
2003-11-06 dels blockhyreskontrakt, nr 5808-0999-02, daterat 2012-12-18 respektive 2012-12-21,
med undantag av vad som framgår av punkten 6 nedan.
Parterna är överens om att Hyreskontraktet i sin helhet avser ett hyresavtal för lokal, i följd varav
hyreslagens regler för bostadslägenheter inte är tillämpliga på Hyreskontraktet.

2. Lokalens användning och skick m.m.
Användning
Hyresgästen får endast använda Lokalen till verksamhetslokaler samt bostadsyta för särskilt
boende. (”Användningsområdet”).
Det antecknas att Användningsområdet, enligt önskemål från Hyresgästen, har ändrats i
förhållande till tidigare hyreskontrakt. Parterna är dock ense om att Hyresgästens verksamhet - vid
detta hyreskontrakts ingående - inte ändrats. Mot bakgrund av det ändrade Användningsområdet är
parterna överens om följande:


Hyresgästen ansvarar för att Användningsområdet under hyresförhållandet står i
överensstämmelse med vid var tid gällande lagar, regler, myndighetskrav och liknande.
Hyresgästen ska på egen bekostnad vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla samtliga
sådana krav.



Beroende på åtgärdernas art och omfattning kan parterna i varje enskilt fall överenskomma
att Hyresvärden ombesörjer och bekostar erforderliga åtgärder mot en hyresjustering som
båda parter kan godkänna.

Om Hyresgästen önskar använda Lokalen för annat ändamål än vad som anges i denna punkt
krävs Hyresvärdens skriftliga godkännande.

Skick
Parterna är överens om att Lokalen hyrs ut i befintligt skick. Lokalens tekniska lösningar är
oförändrade i förhållande till tidigare kontrakt.

Sign.

Sign.

BILAGA nr 2

2(3)

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Hyreskontrakt nr: 3464-L0910
Fastighet: Ledet 1:4, Ale Kommun
Hyresvärd: Rikshem Ale AB
Hyresgäst: Ale kommun

3. Lokalens omfattning – ritningar
Teknikrum ingår inte i den förhyrda arean. Hyresgästen är införstådd med och godtar att ritningarna
utvisande Lokalens omfattning inte utvisar samtliga utförda ombyggnationer
(verksamhetsanpassningar) som gjorts i Lokalen.

4. Andrahandsuthyrning
Hyresgästen ska vara den som bedriver verksamheten i Lokalen.
Hyresvärden medger Hyresgästen rätt att upplåta Lokalen, såvitt gäller den del som avser
bostadsyta, i andra hand för boende (särskilt boende).

5. Myndighetskrav
Parternas respektive ansvar för myndighetskrav framgår av gränsdragningslista avseende tillsyn,
drift, underhåll och utbyte, bilaga 6 och gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 7.
Hyresgästen ska på eget ansvar och på egen bekostnad inhämta de myndighetstillstånd som krävs
för Hyresgästens verksamhet i Lokalen. Hyresgästen svarar för att verksamheten vid var tid bedrivs
i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Hyresgästen ska vidare på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som
myndigheter, domstol eller försäkringsbolag, kan komma att kräva för Lokalens nyttjande för
avsedd användning.
För myndighetskrav avseende Lokalens Användningsområde gäller härutöver vad som framgår av
punkten 2 ovan.

Sign.

Sign.

BILAGA nr 2

3(3)

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Hyreskontrakt nr: 3464-L0910
Fastighet: Ledet 1:4, Ale Kommun
Hyresvärd: Rikshem Ale AB
Hyresgäst: Ale kommun

6. Tidigare ingångna överenskommelser/tilläggsavtal för lokalanpassningar etc.
Parterna är överens om att följande överenskommer/tilläggsavtal ska fortsätta att gälla och
tillämpas oaktat att de tidigare hyreskontrakten ersätts genom detta Hyreskontrakt.


SBA-åtgärder, gäller till 2023-08-31

41 806 kr/år ex moms

Sign.

Sign.

BILAGA nr 2

1(3)

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Hyreskontrakt nr: 3465-L0910
Fastighet: Utby 3:63, Ale Kommun
Hyresvärd: Rikshem Ale AB
Hyresgäst: Ale kommun

1. Lokalhyreskontrakt m.m.
Detta Hyreskontrakt ersätter dels hyreskontrakt för lokal, nr 6808-0901, daterat 1995-08-03
respektive 1996-02-05 dels blockhyreskontrakt, nr 6808-0999-02, daterat 2012-12-18 respektive
2012-12-21, med undantag av vad som framgår av punkten 6 nedan.
Parterna är överens om att Hyreskontraktet i sin helhet avser ett hyresavtal för lokal, i följd varav
hyreslagens regler för bostadslägenheter inte är tillämpliga på Hyreskontraktet.

2. Lokalens användning och skick m.m.
Användning
Hyresgästen får endast använda Lokalen till verksamhetslokaler samt bostadsyta för särskilt
boende. (”Användningsområdet”).
Det antecknas att Användningsområdet, enligt önskemål från Hyresgästen, har ändrats i
förhållande till tidigare hyreskontrakt. Parterna är dock ense om att Hyresgästens verksamhet - vid
detta hyreskontrakts ingående - inte ändrats. Mot bakgrund av det ändrade Användningsområdet är
parterna överens om följande:


Hyresgästen ansvarar för att Användningsområdet under hyresförhållandet står i
överensstämmelse med vid var tid gällande lagar, regler, myndighetskrav och liknande.
Hyresgästen ska på egen bekostnad vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla samtliga
sådana krav.



Beroende på åtgärdernas art och omfattning kan parterna i varje enskilt fall överenskomma
att Hyresvärden ombesörjer och bekostar erforderliga åtgärder mot en hyresjustering som
båda parter kan godkänna.

Om Hyresgästen önskar använda Lokalen för annat ändamål än vad som anges i denna punkt
krävs Hyresvärdens skriftliga godkännande.

Skick
Parterna är överens om att Lokalen hyrs ut i befintligt skick. Lokalens tekniska lösningar är
oförändrade i förhållande till tidigare kontrakt.
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Sign.
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Hyreskontrakt nr: 3465-L0910
Fastighet: Utby 3:63, Ale Kommun
Hyresvärd: Rikshem Ale AB
Hyresgäst: Ale kommun

3. Lokalens omfattning – ritningar
Teknikrum ingår inte i den förhyrda arean. Hyresgästen är införstådd med och godtar att ritningarna
utvisande Lokalens omfattning inte utvisar samtliga utförda ombyggnationer
(verksamhetsanpassningar) som gjorts i Lokalen.

4. Andrahandsuthyrning
Hyresgästen ska vara den som bedriver verksamheten i Lokalen.
Hyresvärden medger Hyresgästen rätt att upplåta Lokalen, såvitt gäller den del som avser
bostadsyta, i andra hand för boende (särskilt boende).

5. Myndighetskrav
Parternas respektive ansvar för myndighetskrav framgår av gränsdragningslista avseende tillsyn,
drift, underhåll och utbyte, bilaga 6 och gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 7.
Hyresgästen ska på eget ansvar och på egen bekostnad inhämta de myndighetstillstånd som krävs
för Hyresgästens verksamhet i Lokalen. Hyresgästen svarar för att verksamheten vid var tid bedrivs
i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Hyresgästen ska vidare på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som
myndigheter, domstol eller försäkringsbolag, kan komma att kräva för Lokalens nyttjande för
avsedd användning.
För myndighetskrav avseende Lokalens Användningsområde gäller härutöver vad som framgår av
punkten 2 ovan.
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Hyreskontrakt nr: 3465-L0910
Fastighet: Utby 3:63, Ale Kommun
Hyresvärd: Rikshem Ale AB
Hyresgäst: Ale kommun

6. Tidigare ingångna överenskommelser/tilläggsavtal för lokalanpassningar etc.
Parterna är överens om att följande överenskommer/tilläggsavtal ska fortsätta att gälla och
tillämpas oaktat att de tidigare hyreskontrakten ersätts genom detta Hyreskontrakt.


SBA-åtgärder, gäller till 2023-08-31

38 354 kr/år ex moms



Två avdelningskök, gäller till 2023-06-30

17 914 kr/år ex moms



Tre dörrpartier, gäller till 2023-12-31

49 990 kr/år ex moms
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Hyreskontrakt nr: 3467-L0910
Fastighet: Skepplanda 3:62, Ale Kommun
Hyresvärd: Rikshem Ale AB
Hyresgäst: Ale kommun

1. Lokalhyreskontrakt m.m.
Detta Hyreskontrakt ersätter dels hyreskontrakt för lokal, nr 7818-0901, daterat 1995-02-28
respektive 1995-03-15 dels blockhyreskontrakt, nr 7818-0999-02, daterat 2012-12-18 respektive
2012-12-21, med undantag av vad som framgår av punkten 6 nedan.
Parterna är överens om att Hyreskontraktet i sin helhet avser ett hyresavtal för lokal, i följd varav
hyreslagens regler för bostadslägenheter inte är tillämpliga på Hyreskontraktet.

2. Lokalens användning och skick m.m.
Användning
Hyresgästen får endast använda Lokalen till verksamhetslokaler samt bostadsyta för särskilt
boende. (”Användningsområdet”).
Det antecknas att Användningsområdet, enligt önskemål från Hyresgästen, har ändrats i
förhållande till tidigare hyreskontrakt. Parterna är dock ense om att Hyresgästens verksamhet - vid
detta hyreskontrakts ingående - inte ändrats. Mot bakgrund av det ändrade Användningsområdet är
parterna överens om följande:


Hyresgästen ansvarar för att Användningsområdet under hyresförhållandet står i
överensstämmelse med vid var tid gällande lagar, regler, myndighetskrav och liknande.
Hyresgästen ska på egen bekostnad vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla samtliga
sådana krav.



Beroende på åtgärdernas art och omfattning kan parterna i varje enskilt fall överenskomma
att Hyresvärden ombesörjer och bekostar erforderliga åtgärder mot en hyresjustering som
båda parter kan godkänna.

Om Hyresgästen önskar använda Lokalen för annat ändamål än vad som anges i denna punkt
krävs Hyresvärdens skriftliga godkännande.

Skick
Parterna är överens om att Lokalen hyrs ut i befintligt skick. Lokalens tekniska lösningar är
oförändrade i förhållande till tidigare kontrakt.
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Hyreskontrakt nr: 3467-L0910
Fastighet: Skepplanda 3:62, Ale Kommun
Hyresvärd: Rikshem Ale AB
Hyresgäst: Ale kommun

3. Lokalens omfattning – ritningar
Teknikrum ingår inte i den förhyrda arean. Hyresgästen är införstådd med och godtar att ritningarna
utvisande Lokalens omfattning inte utvisar samtliga utförda ombyggnationer
(verksamhetsanpassningar) som gjorts i Lokalen.

4. Andrahandsuthyrning
Hyresgästen ska vara den som bedriver verksamheten i Lokalen.
Hyresvärden medger Hyresgästen rätt att upplåta Lokalen, såvitt gäller den del som avser
bostadsyta, i andra hand för boende (särskilt boende).

5. Myndighetskrav
Parternas respektive ansvar för myndighetskrav framgår av gränsdragningslista avseende tillsyn,
drift, underhåll och utbyte, bilaga 6 och gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 7.
Hyresgästen ska på eget ansvar och på egen bekostnad inhämta de myndighetstillstånd som krävs
för Hyresgästens verksamhet i Lokalen. Hyresgästen svarar för att verksamheten vid var tid bedrivs
i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Hyresgästen ska vidare på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som
myndigheter, domstol eller försäkringsbolag, kan komma att kräva för Lokalens nyttjande för
avsedd användning.
För myndighetskrav avseende Lokalens Användningsområde gäller härutöver vad som framgår av
punkten 2 ovan.

Sign.

Sign.

BILAGA nr 2

3(3)

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Hyreskontrakt nr: 3467-L0910
Fastighet: Skepplanda 3:62, Ale Kommun
Hyresvärd: Rikshem Ale AB
Hyresgäst: Ale kommun

6. Tidigare ingångna överenskommelser/tilläggsavtal för lokalanpassningar etc.
Parterna är överens om att följande överenskommer/tilläggsavtal ska fortsätta att gälla och
tillämpas oaktat att de tidigare hyreskontrakten ersätts genom detta Hyreskontrakt.


Ombyggnadstillägg Västeräng, gäller till 2022-02-28

10 678 kr totalt för resterande tid



Ombyggnad tvättstuga, gäller till 2023-12-31

65 659 kr/år ex moms



Sprinkler, gäller till 2025-12-31

570 041 kr/år inkl moms



Ombyggnad avdelningskök, gäller till 2023-12-31

401 62 kr/år inkl moms



SBA-krav, gäller till 2027-12-31

364 215 kr/år inkl moms

Sign.

Sign.
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.56
Datum:
Enhetschef Linda Widmark
Servicenämnden

Intern kontrollplan 2022
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2022.
Motivering till beslut
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Sammanfattning
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Varje sektor utreder
årligen, via en checklista, ett antal punkter utifrån sannolikhet och konsekvens. Dessa mynnar ut
i risker och åtgärder vilka prioriteras utifrån tre variabler: hög (åtgärdas snarast), medium (bör
åtgärdas) och låg (kan accepteras). Åtgärder är inplanerade under 2022 och en muntlig
avstämning kommer att presenteras vid nämnden efter 6 månader och sedan i årsbokslutet för
2022. I slutet av 2022 kommer planen i sin helhet att följas upp och inför 2023 görs en ny
riskinventering. Intern kontrollplan för 2022 innehåller tre identifierade och prioriterade risker:
·

Lag- och myndighetskrav kan inte tillgodoses

·

Underhåll genomförs inte utifrån en prioriteringsordning

·

Leverans sker inte i tid för att möta behoven

Åtgärder för samtliga punkter finns beskrivet i intern kontrollplan 2022. Stora delar av
riskbedömningen bygger på behov av rutiner, planer och till viss del styrdokumentation, till
exempel framtagande av underhållsplan, lokalförsörjningsprocess och systematik i tillsyn, skötsel
och underhåll. Sektorns bedömning är att samtliga riskområden är under kontroll och åtgärder
kommer att hanteras och rutiner etc. implementeras i ordinarie verksamhet under 2022.
Rickard Tassini

Linda Widmark

Sektorchef

Verksamhetschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(3)

Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande
Intern kontrollplan 2022.

Beslutet skickas till:
För vidare hantering: Kommunstyrelsen

Ärendet
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Varje sektor
utreder årligen, via en checklista, ett antal punkter utifrån sannolikhet och konsekvens. Dessa
mynnar ut i risker och åtgärder vilka prioriteras utifrån tre variabler: hög (åtgärdas snarast),
medium (bör åtgärdas) och låg (kan accepteras). Åtgärder är inplanerade under 2022 och en
första avstämning kommer att presenteras muntligt i nämnden efter 6 månader och i
årsbokslut för 2022. I slutet av 2022 kommer planen i sin helhet att följas upp och inför 2023
görs en ny riskinventering.
Ekonomisk bedömning
Samtliga risker kan ge negativa ekonomiska konsekvenser för nämnden och kommunen som
helhet.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Delegationsordning, informationshanteringsplan.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
De identifierade riskområden som beskrivs ovan kommer att arbetas med under 2022, främst
av verksamhet fastighet och IT samt via samverkan med andra sektorers involverade
verksamheter.
Förvaltningens bedömning
Sektorns bedömning är att samtliga riskområden är under kontroll och kommer att hanteras och
rutiner etc. implementeras i ordinarie verksamhet under 2022. Åtgärder för samtliga punkter
finns beskrivet i sektorns interna kontrollplan 2022. Stora delar av riskbedömningen bygger på
behov av rutiner, planer och till viss del styrdokumentation, till exempel framtagande av
underhållsplan, lokalförsörjningsprocess och systematik i tillsyn, skötsel och underhåll.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Servicenämnden

Intern kontrollplan 2022

Innehållsförteckning
1 Inledning.................................................................................................................................... 3
2 Årets prioriterade risker ........................................................................................................... 4
3 Årets planerade kontroller ....................................................................................................... 6
4 Årets planerade åtgärder.......................................................................................................... 8
5 Slutsats...................................................................................................................................... 9
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1 Inledning
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Från 2018 har Ale ett nytt sätt att arbeta med internkontrollplan i alla sektorer.
Inför 2022 har sektorledningen tillsammans med utvecklingsstrateg från kommunstyrelsen gått igenom och definierat nedanstående risker. Åtgärder är planerade och kommer att följas upp under året. Samtliga risker är redan
inarbetade i pågående projekt eller utvecklingsarbete. Planen är att redovisa hur arbetet fortlöpt för servicenämnden i juni och vid årsskiftet 2022/2023.

Intern kontrollplan 2022, Servicenämnden
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2 Årets prioriterade risker
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Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

5

Konsekvens

3

Hög (Åtgärdas snarast)
Medium (Bör åtgärdas)
Låg (Kan accepteras)

Hög (Åtgärdas snarast) Totalt: 3
Sannolikhet

Konsekvens

5

Mycket sannolikt (Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå)

4

Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska
uppstå)
Möjligt (Det finns risk för att fel ska
uppstå)
Mindre sannolikt (Risken är mycket liten
att fel ska uppstå)
Osannolikt (Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel ska uppstå)

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara mycket allvarliga)
Allvarlig (Konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
Kännbar (Konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
Lindrig (Konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
Försumbar (Konsekvenserna för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

3
2
1

Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ekonomi

Finansiering av
verksamhet

Lag- och myndighetskrav
kan inte tillgodoses

4. Sannolikt

4. Allvarlig

16.Åtgärdas
snarast

Underhåll av kommunens lokaler kan inte genomföras i den utsträckning som behövs för att vara ända-

Intern kontrollplan 2022, Servicenämnden
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Område

Process/rutin

Verksamhet

Planering av underhåll

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

4. Allvarlig

16.Åtgärdas
snarast

4. Allvarlig

16.Åtgärdas
snarast

målsenliga utifrån lag- och myndighetskrav.
Underhåll genomförs inte
utifrån en prioriteringsordning.

4. Sannolikt

Underhållsplan samt statusbedömningar saknas.
Lokalförsörjningsprocessen

Leverans sker inte i tid för
att möta behoven.

4. Sannolikt

Verksamheter kan stå utan lokaler eller att dyra alternativlösningar måste tas fram

Intern kontrollplan 2022, Servicenämnden
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3 Årets planerade kontroller
3.1 Planering av underhåll
Risker
Underhåll genomförs
inte utifrån en prioriteringsordning.

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Statusbedömningar och
underhållsplan

Fastighetschef

Status på arbetet med
bedömningar och underhållsplan.

Intervju

Vad kontrolleras?
Att aktuella statusbedömningar och underhållsplan
finns.

Månadsvis avstämningar mellan enhetschef för drift och
underhåll och fastighetschef

Hur sker kontrollen?
Verksamhetschef stämmer
av med chef för drift och
underhåll.
När utförs kontrollen?
Varje månad.
Hur dokumenteras kontrollen?
I uppföljningsplanen intern
kontroll 2022

3.2 Lokalförsörjningsprocessen
Risker
Leverans sker inte i tid
för att möta behoven.

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Status på arbetet med
lokalförsörjningsprocessen.

Fastighetschef

Status på leverans i
förhållande till beställning.

Kartläggning

Vad kontrolleras?
Bedömning av leverans
utifrån beslutat lokalförsörjningsplan.

Överensstämmer prognos med avseende på tid med
beställning.

Hur sker kontrollen?
Avstämning med lokalförsörjningschef
När utförs kontrollen?
Regelbundet minst varannan månad.
Hur dokumenteras kontrollen?
I uppföljningsplan intern
kontroll 2022

3.3 Finansiering av verksamhet
Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Lag- och myndighetskrav kan inte tillgodoses

Utförda underhåll och
reparationer i förhållande
till behoven och budget.

Sektorchef

Utförda reparationer i
förhållande till lagkrav

Utdata från system

Vad kontrolleras?
Är underhåll och reparationer tillräckliga för att
uppfylla lag- och myndighetskrav.
Hur sker kontrollen?
Dialog mellan verksamhetschef och enhetschef
inom fastighet.

Intern kontrollplan 2022, Servicenämnden
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Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

När utförs kontrollen?
Månadsvis uppföljning.
Hur dokumenteras kontrollen?
I uppföljning intern kontrollplan.

Intern kontrollplan 2022, Servicenämnden

7(9)

4 Årets planerade åtgärder
4.1 Planering av underhåll
Status
Pågående

Åtgärder

Beskrivning

Framtagning av underhållsplan utifrån
statusbedömningar.

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2022-12-31

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2022-12-31

2022-01-01

2022-06-30

4.2 Lokalförsörjningsprocessen
Status

Åtgärder

Pågående

Fortsatt arbete med lokalförsörjningsprocessen.

Ej påbörjad

Förändring av styrdokument som berör
lokalförsörjningsprocessen.

Beskrivning

Revidering av mål och strategier samt
lokalplaneringsprocess och ev nämndens
reglemente genomförs.

4.3 Finansiering av verksamhet
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Systematik i tillsyn och skötsel och underhåll

Införa systematisk tillsyn och skötsel samt
strategiskt planerat underhåll utifrån
statusbesiktningar.

2022-01-01

2022-12-31

Intern kontrollplan 2022, Servicenämnden
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5 Slutsats
Intern kontrollplan för sektor service kommer under 2022 fokusera på tre identifierade riskområden inom verksamhet fastighet och IT. Stora delar av riskbedömningen bygger på behov av rutiner, planer och till viss del styrdokumentation, till exempel framtagande av underhållsplan, lokalförsörjningsprocess och systematik i tillsyn,
skötsel och underhåll. Sektorns bedömning är att samtliga riskområden är under kontroll och kommer att implementeras i ordinarie verksamhet under 2022.

Intern kontrollplan 2022, Servicenämnden
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Servicenämnden

Bruttolista risker 2022 intern
kontroll

Innehållsförteckning
1 Inledning.................................................................................................................................... 3
2 Bruttolista risker för prioritering i nämnd/styrelse ................................................................. 4
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1 Inledning

Bruttolista risker 2022 intern kontroll, Servicenämnden
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2 Bruttolista risker för prioritering i nämnd/styrelse
Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ekonomi

Finansiering av
verksamhet

Lag- och myndighetskrav kan inte
tillgodoses

4. Sannolikt

4. Allvarlig

16.Åtgärdas snarast

Underhåll av kommunens lokaler kan inte genomföras i den utsträckning som behövs för att vara
ändamålsenliga utifrån lag- och myndighetskrav.
Regelverk

Dokumenthantering

Brister i dokumenthanteringsplan

3. Möjligt

3. Kännbar

9.Bör åtgärdas

Det finns en risk att inte alla handläggare har kännedom om dokumenthanteringsplan samt att planer
saknar delvis viktigt innehåll. Oklarhet kring vem som ansvarar för dokumenthanteringen.
Fel i diarieföring
och arkivering

3. Möjligt

3. Kännbar

9.Bör åtgärdas

Risken bedömdes som stor när nämnden var ny och resurser saknades.
Delegationsordning

Beslut fattas inte
enligt delegationsordning

3. Möjligt

2. Lindrig

6. Bör åtgärdas

Det finns en risk att inte alla beslut fattas enligt delegationsordning.
Verksamhet

Planering av underhåll

Underhåll genomförs inte utifrån en
prioriteringsordning.

4. Sannolikt

4. Allvarlig

16.Åtgärdas snarast

4. Allvarlig

16.Åtgärdas snarast

Underhållsplan samt statusbedömningar saknas.
Lokalförsörjningsprocessen

Leverans sker inte i
tid för att möta
behoven.

4. Sannolikt

Verksamheter kan stå utan lokaler eller att dyra alternativlösningar måste tas fram
Specialkosthantering

Fel kost serveras
utifrån särskilda
behov.

2. Mindre sannolikt

5. Mycket allvarlig

10.Bör åtgärdas

Det finns en risk att man inte får den kost man behöver till exempel på grund av allergier.

Bruttolista risker 2022 intern kontroll, Servicenämnden
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.61
Datum:
Sektorchef Rickard Tassini
Servicenämnden

Reviderad nämndplan 2022 Service

Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att anta reviderad nämndplan med budget för 2022.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Efter beslut i Kommunfullmäktige utökas nämndens ram 2022 från 95 861 till 129.256 tkr
genom att 33 227 tkr tillfördes lokalvården samt att 168 tkr tillfördes för särskilda
lönesatsningar och som sak tillfalla IT eftersom det endast är där de särskilda
lönesatsningarna har utfall.
Rickard Tassini

Svante Cras

Sektorchef

Ekonomicontroller

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Reviderad nämndplan 2022

Beslutet skickas till:
För kännedom: Kommunstyrelsens ekonomiavdelning

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Nämndplanen för servicenämnden 2022 beslutade på nämnden 2021-11-16. Efter att
nämndplanen var färdig så fattade kommunfullmäktige beslut i två ärenden som förändrade
de ekonomiska ramarna för nämnden. Besluten var (KS.2021.496) ”Budgetjustering särskild
lönesatsning 2021” samt (KS.2021.414) ”Lokalvård till kommunbidrag”. Sektorn var
förberedd på att besluten antagligen skulle fattas och besluten påverkar inte möjligheterna för
nämnden att klara sin budget 2022.

Ekonomisk bedömning
Beslutet kring särskild lönesatsning (168 tkr) medför att nämndens ram har utökats för att
kunna hantera de personer som har fått högre lön i samband med den särskilda lönesatsningen
och som enbart har utfall inom IT-enheten. Beslutet kring lokalvård till kommunbidrag
innebär att nämndens ekonomiska ram har ökats med motsvarade den kostnad som tidigare
har internfakturerats för lokalvården (33 227 tkr). Framöver så kommer lokalvården
finansieras via kommunbidrag.

Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutets genomförande
Uppdaterad nämndplan kommer att följas utifrån ny ekonomisk budget.

Förvaltningens bedömning
Förändringarna är främst av administrativ karaktär och innebär tidigare aviserade ekonomiska
budgetförändringar och inga andra förändringar utifrån möjligheter att hantera uppdrag och
mål. Förvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar om den uppdaterade nämndplanen.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

