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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-29

Plats och tid Rum 309 15:00-16:00

Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M)
Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Niclas Nilsson (SD)

          
               
               
               
               

Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande           
               
               
               

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör Marie Färm, Kanslichef Helen Wighagen, 

Kommunikatör
               
               

Utses att justera Peter Johansson (M)       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 

Sekreterare ........................................................................................................ Paragrafer

Marie Färm

166

Ordförande ………………………………………

Pierre Månsson (L)

Justerare ………………………………………

Peter Johansson (M)

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-06-29

Datum då
anslaget sätts upp

2017-06-30 Datum då 
anslaget tas ned

2017-07-24

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..........................................................................................

      

Marie Färm
Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sekreterare: Marie Färm  

Tfn:       044-135115 
E-post:  marie.farm@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Torsdagen den 29 juni 2017 kl. 15:00 

Rum 309 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Friskvårdshuset  

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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KSAU § 166

Friskvårdshuset
Änr KS 2016/802

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommun-
styrelsen

 Godkänna och underteckna Förlikningsavtal mellan Kristianstads 
kommun och Peter & Rickard Träning AB

 Godkänna och underteckna Avtal om hyresprinciper mellan Kristian-
stads kommun och Peter & Rickard Träning AB

 Besluta om omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning

I anledning av tvist mellan Peter & Rickard Träning AB (Friskvårdshu-
set) och Kristianstads kommun har parterna enats om ett Förlikningsavtal 
samt Avtal om hyresprinciper. 

Bakgrunden till tvisten är en muntlig överenskommelse träffad mellan 
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen och Friskvårdshu-
set avseende hyresreduktion av grundhyran för objektet. 

Gällande hyreskontrakt omfattar tre ersättningsdelar; grundhyra samt 
personalkostnader om 500 tkr/år, omsättningshyra om 35% av medlems-
avgifter, samt ersättning för mediakostnader (el, vatten, värme). Härutö-
ver uppförde Friskvårdshuset byggnaden (ca 11 Mkr) och överlät denna 
utan ersättning till kommunen.

Av grundhyran har fakturerats och erlagts 75 tkr av de totalt 500 tkr 
under perioden fram till dess att förutsättningarna enligt den muntliga 
överenskommelsen uppmärksammades av kommunledningen (3:e kvarta-
let 2016). Omsättningshyran har under hela perioden betalts med i ge-
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nomsnitt ca 2 Mkr/år. Ersättning för faktiska kostnader för media har er-
lagts med i genomsnitt ca 120 tkr per år. 

En ytterligare del i förhandlingarna parterna emellan, som inte direkt har 
med tvisten att göra men som är relevant i både hyresförhållandet och i 
beslutet om att bygga en ny badanläggning, är hanteringen av nuvarande 
hyreskontrakt som har en löptid till år 2026. Nuvarande badhus planeras 
att stängas i samband med att ett nytt öppnas. Det nya badhuset planeras 
stå klart årsskiftet 2021/22. 

Med ovanstående som grund har parterna träffat en förlikning som över-
gripande innehåller:

- Kommunen frånträder kravet på grundhyran om 425 tkr samt in-
dex under perioden från 2011-01-01 till 2016-09-30.

- För perioden som grundhyra har deponerats av Friskvårdshuset 
(2016-10-01 till 2017-06-30) ska kommunen erhålla 65 % av de-
ponerade medel och Friskvårdshuset 35 %. 

- För perioden 2017-07-01 fram till dess att inflyttning sker i nytt 
badhus ska friskvårdshuset erlägga 350 tkr per år i grundhyra. 
Den omsättningsbaserade hyran och mediekostnader ska erläggas 
enligt grundavtalet. 

- I samband med att det nya badhuset tas i bruk avslutas nuvarande 
hyreskontrakt med Friskvårdshuset, utan rätt till skadestånd för 
Friskvårdshuset. Detta innebär bland annat att Friskvårdshuset an-
svarar för eventuellt kvarvarande lån med amorteringar och ränta. 

- Nytt hyreskontrakt för det nya badhuset tecknas med Friskvårds-
huset. Avtal om hyresprinciper som ska ligga till grund för det 
nya badhuset träffas i denna uppgörelse. Översiktigt innebär detta 
ett hyreskontrakt på 10 år från tidpunkten när det nya badhuset 
kan tas i bruk. Hyresnivån kommer att ligga i spannet 1800-2300 
kr/kvm,år som kallhyra, men kommer att beräknas baserat på pro-
duktionskostnaden av lokalerna med en avkastning på 10%, med 
minimi- och maximum-nivåer enligt ovan. Hyran är en fast hyra 
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och är inte omsättningsbaserad. Storleken på lokalen ska faststäl-
las under projekteringen och uppgå till ca 1200 kvm. 

Denna överenskommelse innebär att samtliga tidigare, nuvarande och 
kommande mellanhavanden av vikt är reglerade mellan parterna och att 
planeringen nu kan fokuseras på verksamheten och de synergier som kan 
skapas i det nya badhuset. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna och underteckna Förlikningsavtal mellan Kristianstads 
kommun och Peter & Rickard Träning AB

 Godkänna och underteckna Avtal om hyresprinciper mellan Kristian-
stads kommun och Peter & Rickard Träning AB

 Besluta om omedelbar justering av ärendet. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 2017-06-29

Avtal om hyresprinciper

Förlikningsavtal

Hyresavtal tecknat 2005-12-01
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