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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-05-19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 194

Hyresindikation för Lundellska skolan

KSN-2018-3003

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. attgodkänna Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s (SFAB) hyresindikation
för Lundellska skolan inför om-och nybyggnation,enligt bilaga 1,

2. attett tilläggsavtal till hyresavtalet för Lundellska skolan tecknasmellan SFAB
och Uppsala kommun, kommunstyrelsen. Tilläggsavtalet ska vara i linje med
hyresindikationen avseende avtalstid och hyresbelopp, samt

3. attgodkänna ett nytt hyresavtal för Lundellska skolan mellan SFABoch
Uppsala kommun, kommunstyrelsen med samma villkor som nuvarande
hyresavtal, bilaga 2,med undantag för avtalstid som ska vara tio år samt att
kostnad för el ska ingå i hyran.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har beställt anpassningar av Lundellska skolan.
Beställningen gjordes genom ett önskemål om lokalförändring, KSN-2018-3003-1
bilaga 3. De beställda anpassningarna består av ombyggnation och renovering för att
bland annat utöka möjligheterna för laboration. De beställda anpassningarna har
utretts och godkänts av utbildningsförvaltningens lokalgrupp samt gymnasieskolans
ledning. Arbetet i Lundellska skolan är planerat till sommaren 2020 och ska utföras av
SFAB som är hyresvärd.

Inför arbetets start har SFAB inkommit med en hyresindikation. Hyresindikationen
innehåller en preliminär uppgift om kostnaden som Uppsala kommun kommer att
åläggas på grund av anpassningarna i Lundellska skolan. Kostnaden har uppskattats
till 7 875 000 kronor. Utöver kostnaden för anpassningarna tillkommer ränta om 3,5
procent. Avskrivningstiden för kostnaderna kommer att vara tio år.
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Ett tilläggsavtal till hyresavtalet för Lundellska skolan kommer att tecknas för att
reglera kostnaden för anpassningarna. Tilläggsavtalet kommer löpa i tio år i och med
att kostnaden skrivs av under tio år. Tilläggshyran kommer att motsvara kostnaden för
ombyggnationen samt 3,5 procent ränta.

Ett nytt hyresavtal kommer att behöva tecknas för Lundellska skolan i och med
anpassningarna. Detta eftersom det tilläggsavtal som reglerar kostnaden för
ombyggnationen kommer att löpa under tio år medan nuvarande hyresavtalet för
Lundellska skolan löper till och med 30 september 2023. Ett tilläggsavtal till ett
hyresavtal bör inte ha längre avtalstid än hyresavtalet. Ett nytt hyresavtal med en
avtalstid på tio år kommer således att behöva tecknas när ombyggnationen är klar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att, med stöd av punkt 6.5.8 i
Delegationsordning för kommunstyrelsen, reviderad av kommunstyrelsen den 19
september 2018, § 149(KSN-2018-2418),besluta: att godkänna hyresindikationen, att
ett tilläggsavtal till hyresavtalet för Lundellska skolan tecknas samt att ett nytt
hyresavtal tecknas för Lundellska skolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2020
Bilaga 1 Hyresindikation Lundellska NA-salar
Bilaga 2 Hyresavtal 524-001
Bilaga 3 Önskemål om lokalförändring (KSN-2018-3003-1)
Bilaga 4 Hyresindikation Lundellska NA-salar –signerad av UBF
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Hyresindikation för Lundellska skolan  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  

1. att godkänna Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s (SFAB) hyresindikation för 

Lundellska skolan inför om- och nybyggnation, enligt bilaga 1, 

2. att ett tilläggsavtal till hyresavtalet för Lundellska skolan tecknas mellan SFAB 

och Uppsala kommun, kommunstyrelsen. Tilläggsavtalet ska vara i linje med 

hyresindikationen avseende avtalstid och hyresbelopp, samt 

3. att godkänna ett nytt hyresavtal för Lundellska skolan mellan SFAB och Uppsala 
kommun, kommunstyrelsen med samma villkor som nuvarande hyresavtal, bilaga 
2, med undantag för avtalstid som ska vara tio år samt att kostnad för el ska ingå i 

hyran. 

 

Ärendet 

Utbildningsförvaltningen har beställt anpassningar av Lundellska skolan. 

Beställningen gjordes genom ett önskemål om lokalförändring, KSN-2018-3003-1 
bilaga 3. De beställda anpassningarna består av ombyggnation och renovering för att 

bland annat utöka möjligheterna för laboration. De beställda anpassningarna har 

utretts och godkänts av utbildningsförvaltningens lokalgrupp samt gymnasieskolans 
ledning. Arbetet i Lundellska skolan är planerat till sommaren 2020 och ska utföras av 

SFAB som är hyresvärd.  

Inför arbetets start har SFAB inkommit med en hyresindikation. Hyresindikationen 

innehåller en preliminär uppgift om kostnaden som Uppsala kommun kommer att 
åläggas på grund av anpassningarna i Lundellska skolan. Kostnaden har uppskattats 
till 7 875 000 kronor. Utöver kostnaden för anpassningarna tillkommer ränta om 3,5 
procent. Avskrivningstiden för kostnaderna kommer att vara tio år.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 KSN-2018-3003 

  
Handläggare:  

Johan Heribertsson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ett tilläggsavtal till hyresavtalet för Lundellska skolan kommer att tecknas för att 
reglera kostnaden för anpassningarna. Tilläggsavtalet kommer löpa i tio år i och med 
att kostnaden skrivs av under tio år. Tilläggshyran kommer att motsvara kostnaden för 

ombyggnationen samt 3,5 procent ränta.  

Ett nytt hyresavtal kommer att behöva tecknas för Lundellska skolan i och med 

anpassningarna. Detta eftersom det tilläggsavtal som reglerar kostnaden för 

ombyggnationen kommer att löpa under tio år medan nuvarande hyresavtalet för 
Lundellska skolan löper till och med 30 september 2023. Ett tilläggsavtal till ett 
hyresavtal bör inte ha längre avtalstid än hyresavtalet. Ett nytt hyresavtal med en 

avtalstid på tio år kommer således att behöva tecknas när ombyggnationen är klar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att, med stöd av punkt 6.5.8 i 

Delegationsordning för kommunstyrelsen, reviderad av kommunstyrelsen den 19 

september 2018, § 149 (KSN-2018-2418), besluta: att godkänna hyresindikationen, att 
ett tilläggsavtal till hyresavtalet för Lundellska skolan tecknas samt att ett nytt 
hyresavtal tecknas för Lundellska skolan. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret samt i ett tidigare skede av den 

dåvarande lokalgruppen på utbildningsförvaltningen. 

Den planerade ombyggnationen av Lundellska skolan har föregåtts av ett önskemål 

om lokalförändring.1 Önskemålet om lokalförändring inkom 2018 från Lundellska 

skolan och avsåg ombyggnation och renovering, bilaga 3. Önskemålet handlades av 
utbildningsförvaltningens lokalgrupp och gymnasieskolans ledning som bedömde att 
lokalförändringen var nödvändig. En beställning har därefter gjorts till SFAB som 

planerar att utföra arbetet under sommaren 2020.  

Kommunledningskontoret har bedömt att kostnaden och avskrivningstiden enligt 

hyresindikationen kan accepteras. Avskrivningstiden på tio år är lämplig med tanke på 
åtgärderna avser att förbättra möjligheterna för undervisning i ett längre 
tidsperspektiv. Kommunledningskontoret kommer löpande att följa upp utförandet av 

anpassningarna.  

Ärendet avser ombyggnation och renovering av pedagogiska lokaler och har positiva 

konsekvenser ur ett barnperspektiv då lokalerna görs mer ändamålsenliga för 

undervisning. Jämställdhet beaktas då lokalerna utformas i enlighet med krav på 
tillgänglighet för att säkerställa att lokalerna kan nyttjas av alla elever.  

Besluten har inte bedömts ha konsekvenser för näringslivet.   

Föredragning 

Lundellska skolan, Kronåsen 3:1, ägs av SFAB och inrymmer lokalytor om 7 950 

kvadratmeter. Hela ytan är uthyrd till kommunstyrelsen genom hyresavtal med 
nummer 524-001 med avtalstid till och med 30 september 2023. Utbildningsnämnden 
hyr hela den inhyrda ytan av kommunstyrelsen och bekostar hela hyran.  

 

1 Önskemål om lokalförändring avser sådana mindre och löpande åtgärder som är tänkta att 

utföras under ett kortare tidsperspektiv och således inte ryms inom lokalförsörjningsplanen. 
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Utbildningsförvaltningen inkom 2018 med ett önskemål om lokalförändring avseende 
anpassningar av Lundellska skolan, bilaga 3.  Anpassningarna avser renovering och 
ombyggnation som främst avser att utöka möjligheterna för laboration. Önskemålet 

om lokalförändring har godkänts av utbildningsförvaltningens lokalgrupp och 
gymnasieskolans ledning. En beställning avseende anpassningarna har gjorts till SFAB. 
SFAB planerar att utföra anpassningarna under sommaren 2020 och lokalerna planeras 
vara färdigställda till höstterminen 2020.  

Inför arbetets start har SFAB inkommit med en hyresindikation, bilaga 1. 
Hyresindikationen innehåller en preliminär uppgift om kostnaden som Uppsala 

kommun kommer att åläggas på grund av anpassningarna i Lundellska skolan. 
Kostnaden har uppskattats till 7 875 000 kronor. Utöver kostnaden för anpassningarna 

tillkommer ränta om 3,5 procent. Avskrivningstiden för kostnaderna kommer att vara 
tio år. 

Med anledning av de beställda anpassningarna av Lundellska skolan, föreslås 
godkännande av den hyresindikation som ska ligga till grund för det framtida 

tilläggsavtal som kommer att reglera kostnaden för ombyggnationen. Kostnaden för 

ombyggnationen kommer att skrivas av under tio år. Beslut att godkänna 
hyresindikationen samt att ett tilläggsavtal tecknas innebär således att 
kommunledningskontoret bemyndigas att skriva på ett framtida tilläggsavtal vars 
ekonomiska konsekvenser överensstämmer med hyresindikationen. Reservation görs 

för att hyresindikationen är preliminär och tilläggshyran kommer att baseras på den 

slutgiltiga kostnaden för ombyggnationen.  

Ett tilläggsavtal för att reglera kostnaden enligt hyresindikationen kommer att ha en 
längre avtalstid än det nuvarande hyresavtalet för Lundellska skolan. Detta innebär att 

ett nytt hyresavtal vars avtalstid motsvarar tilläggsavtalets kommer att behöva 
tecknas. Beslut att godkänna ett nytt hyresavtal för Lundellska skolan innebär således 

att kommunledningskontoret bemyndigas att teckna ett nytt hyresavtal med samma 
villkor som nuvarande hyresavtal med undantag för avtalstiden som ska vara tio år 
samt att kostnad för elförbrukning kan komma att ingå i hyran. 

Ekonomiska konsekvenser 

Det tilläggsavtal som kommer att reglera kostnaden enligt hyresindikationen kommer 
att löpa i tio år och medför en tilläggshyra som preliminärt har uppskattats till  
946 901 kronor per år. Tilläggshyran utgörs av hyresgrundande kostnad för 

ombyggnationen samt ränta om 3,5 procent. Tilläggsavtalet medför således en total 
kostnad om 9 469 010 kronor. Kostnaden för ombyggnationen enligt hyresindikationen 
är preliminär och kan komma att förändras. Slutgiltig kostnad kommer att vara den 
faktiska kostnaden för ombyggnationen. Tilläggshyran kommer i sin helhet att bäras av 
utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen kommer inte att belastas av kostnaden. 

Utbildningsförvaltningen har för utbildningsnämndens räkning godkänt kostnaden 
enligt hyresindikationen, se signerad hyresindikation, bilaga 4. Åtgärden är ett 
önskemål om lokalförändring vilket innebär att åtgärden inte finns upptagen i 

lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler. Åtgärden har istället förankrats 

genom att önskemålet om lokalförändring har godkänts av utbildningsförvaltningens 
lokalgrupp samt gymnasieskolans ledning. 

Ett nytt hyresavtal för Lundellska skolan med en avtalstid på tio år kommer att behöva 
tecknas. Detta kommer uppskattningsvis medföra en hyreskostnad om  
11 022 266 kronor per år under tio år från hyresavtalets tecknande. Hyreskostnaden 
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kommer att öka årsvis i enlighet förändringar av konsumentprisindex för oktober 
månad. Utöver ändrad avtalstid kommer med stor sannolikt kostnaden för 
elförbrukning att ingå i hyran. För att kompensera hyresvärden görs ett tillägg på hyran 

om cirka 81 kronor per kvadratmeter. Detta innebär ett tillägg på hyran om 
uppskattningsvis 643 950 kronor per år, även denna kostnad justeras enligt 
förändringar av konsumentprisindex. 

Hyra för Lundellska skolan: 11 666 216 kronor per år i tio år, justeras enligt 
konsumentprisindex. Samt uppskattningsvis 643 950 kronor per år i tio år för el, 
justeras enligt konsumentprisindex. 

Tilläggshyra för ombyggnation: 946 901 kronor per år i tio år. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2020 

• Bilaga 1 Hyresindikation Lundellska NA-salar 

• Bilaga 2 Hyresavtal 524-001 

• Bilaga 3 Önskemål om lokalförändring (KSN-2018-3003-1) 

• Bilaga 4 Hyresindikation Lundellska NA-salar – signerad av UBF 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör  
 

 





















































Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Diarienummer UBN 

Beställning av åtgärd del 1: Önskemål om lokalförändring 
På denna blankett beskrivs ett önskemål som uppstått inom Utbildningsförvaltningen (UBF). Det sänds sedan via 
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) till fastighetsägaren (normalt Skolfastigheter AB) för genomförande. 
Blanketten undertecknas av ansvarig chef, enligt delegation, och sänds via registrator hos UBF till SBF. En kopia 
med antecknat diarienummer förvaras i lokalgruppens arkiv. 

Skolform Datum 

Gymnasieskola 2018-05-22 
Förskola/Skola Ansvarsnummer 

Lundellska skolan 318100 
Bitr förskolechef/Rektor Telefon 

Rolf Viberg 070-3379110 

Kontaktperson lokalgrupp Telefon 

Carola Malmberg 018-727 9820 
Förskolechef/Skolområdeschef/Gynnnasiechef 

Erik Oj ala 
Telefon 

018-7272797 

Biträdande förskolechef/rektor 
Önskad lokalförändring 

Ändring i befintlig lokal på initiativ av verksamheten. Klart datum: Till ht start 2019 
Ändring i befintlig lokal på grund av myndighetskrav. Klart datum: 

LII Tillträda ny lokal. Fr.o.m. datum: 

Uppsägning av lokal. Fr.o.m. datum: 

Tillfälligt övertagande av lokal. Gäller tiden: 

Eli Tillfälligt överlåtande av lokal. Gäller tiden: 

Övrigt: Tidsperspektiv: 

Beskrivning av önskad lokalförändring 

Borttagande en vägg. Flytt av två väggar för att utöka klassrumsstorlek för att få ytterligare kombisal 
med möjlighet till laboration. Ett mindre förråd kallat mikrobiologi kommer försvinna. 
Flytt av dörrar. Nya ytskikt 5 klassrum. 
Installera mätapparatrum samt litet växthusdel i nuvarande litet grupprum. 
Utökning, flytt av diskbänksplatser med vatten i fyra klassrum. 
Utökning och förnyelse av dragskåp i tre klassrum. Total ökning med 8 dragskåp till 14 dragskåp från 
dagslägets 6 dragskåp. Idag fördelade i tre rum 4,1,1. Önskad fördelning i fyra rum 8,4,1,1. Totalt 10 
fasta dragskåp, 3 flexdragskåp på hjul som man kan dra fram mer synligt från väggen samt ett 
vägggenomgående dragskåp bakom tavlorna som man kommer åt från två håll(Prep-labsal). 
Hängande eldragning från tak övanför labbänkar i fyra labsalar + fysiksal. 
Rullskåp installerat i två preprationsrum för effektivare utnyttjande och plats för mer. 
Nya stolar och bänkar i 4 labsalar. Nya skåp, förvaring säkerhetskåp kemikalier mm. 
Anledning till önskad lokalförändring och förväntat resultat 

Skolans laborationsbehov har ökat under ett antal år och kommer fortsätta öka.Vi får inte plats med 
våra laborationer som det ser ut idag. Ytterligare sal behövs och kan fås laborationsduglig med 
ovanstående ombyggnationer. Nuvarande salar är slitna och inte tillräckligt funktionsdugliga. 

Beviljade investeringsmedel för åtgärden finns. 

Åtgärden är godkänd av ansvarig förskolechef/skolområdeschef/gymnasiechef. 

Rev 2016-08-12 
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Kontakt erson lokaiciru 
Lokalgruppens yttrande 

Lokalförändringen bedöms vara långsiktigt riktig. 

EJ Lokalförändringen bedöms vara nödvändig, trots att det inte är en långsiktig lösning. 

EJ Problemet bedöms kunna lösas genom en verksamhetsförändring. 

Beställning (flera alternativ kan vara aktuella) 

Prisuppgift önskas innan åtgärden utförs. Ska alltid lämnas. 

> Genomförande av åtgärd efter ekonomiskt godkännande. 

EJ Genomförande av åtgärd förutsatt att nedanstående ekonomiska villkor uppfylls. 

Lii Diskussion kring alternativa lösningar. 

EJ Genomgång på plats. 

El Annat: 

Förslag till finansiering 

EJ Åtgärden betalas direkt av verksamheten (<30 000 kr). 

EJ Åtgärden tas som en investering av verksamheten. 

A Kostnaden för åtgärden tas med i en hyresreglering (justerad grundhyra eller tilläggshyra). 

EJ Gemensam finansering UBF/SBF/SFAB enligt överenskommelse. 

Kommentarer (t.ex. ekonomisk ram) 

På grund av ökning av antalet dragskåp som anges ovan, kan kapaciteten behöva ökas på 
ventilationssystemet. Under hösten/vintern 2018 skall dock hela ventilationsanläggningen bytas 
ut/byggas om av Skolfastigheter AB varför det isf skulle vara lämpligt att ta detta i beaktande då. 

Bilagor 

Skiss finnes på önskad ombyggnation 

Förskolechef/skolområdeschef/gymnasiechef  
E Önskemålet godkänns för vidare behandling. 

EJ Finansieringen är godkänd. 

El Finansieringen är godkänd förutsatt att kostnaden inte överstiger: 

Underskrift 
Datum 

240 — i e 

Signatur kontaktperson lokalgrupp 
- 7 

Datum/ 

7 , 
Underski,ierKsa 

..''------. 

Avdelningschef förskola/grundskola/gymnasium 
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