
Utköp av hyresavtal för lokaler 
i ishall

13

KS 2020.225



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-26

DNR KS 2020.225 
ANNIKA HELLBERG SID 1/2
EKONOMICHEF 
08-587 852 12  
ANNIKA.HELLBERG@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
1. Godkänner utköp av Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna Idrottsplats 
(daterat 1999-11-19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey samt godkänner utköp 
av kompletterande avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP (daterat 
2001-12-14) i enlighet med de kostnader som redovisas från fritidsnämnden.
2. Uppdrar åt fritidsnämnden att teckna ett nytt 3-årigt avtal för entresolplan med IF 
Vallentuna BK Ishockey efter att beslutet om utköp av tidigare avtal enligt punkten 1 
vunnit laga kraft. 

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2018 i samband med en avtalsöversyn att 
uppdra åt kommundirektören att, i samarbete med fritidsförvaltningens chef, inleda 
förhandlingar med intention att göra utköp av Hyresavtal för lokaler i ishall A på 
Vallentuna Idrottsplats (daterat 1999-11-19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey, 
samt utköp av kompletterande avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP 
(daterat 2001-12-14).
Fritidsförvaltningen har fört en dialog med IF Vallentuna BK Ishockey i syfte att 
skapa en överenskommelse om att avsluta befintliga hyresavtal för lokaler i ishall på 
Vallentuna idrottsplats. Dialogen har övergått till förhandlingar där Vallentuna 
kommuns kommundirektör har representerat kommunen på uppdrag av 
kommunstyrelsen.  
Lösningen innebär att de tidigare avtalen avslutas samt att ett nytt avtal för 
entresolplan tecknas. I överenskommelsen regleras också en tidigare tvist gällande 
debitering av elförbrukning. Avtalens sista giltighetsdag föreslås vara 2020-12-31. 
Korpen Vallentuna erbjuds fortsatt hyresavtal med Vallentuna kommun som 
hyresvärd.
De befintliga avtalen löses mot en ekonomisk ersättning till föreningen på totalt 
5 240 000 kr. 
Fritidsnämnden har 20 augusti 2020 tagit beslut om förslag till hantering och lämnat 
det till kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktige. 
Kommunledningskontoret tillägger att kostnaderna för utköp av avtal kommer att 
belasta kommunens ekonomiska resultat.   
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-08-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45
Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna idrottsplats (FN 
2020.038)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Godkänna utköp av Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna Idrottsplats (daterat 
1999-11-19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey samt godkänna utköp av 
kompletterande avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP (daterat 2001-12-14) i 
enlighet med de kostnader som redovisas i denna tjänsteskrivelse.
2. Uppdra åt fritidsnämnden att teckna ett nytt 3-årigt avtal för entresolplan med IF 
Vallentuna BK Ishockey efter att beslutet om utköp av tidigare avtal enligt punkten 1 vunnit 
laga kraft.
 
Reservationer
Rasmus Neideman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 i samband med en avtalsöversyn att uppdra åt 
kommundirektören att, i samarbete med fritidsförvaltningens chef, inleda förhandlingar med 
intention att göra ett utköp av Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna Idrottsplats 
(daterat 1999-11-19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey, samt utköp av kompletterande 
avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP (daterat 2001-12-14).

Fritidsförvaltningen har fört en dialog med IF Vallentuna BK Ishockey i syfte att skapa en 
överenskommelse om att avsluta befintliga hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna 
idrottsplats. Dialogen har övergått till förhandlingar där Vallentuna kommuns 
kommundirektör har representerat kommunen på uppdrag av kommunstyrelsen. Föreningen 
och kommunen har nu tillsammans kommit överens om en lösning som presenteras i denna 
tjänsteskrivelse. Lösningen innebär att de tidigare avtalen avslutas samt att ett nytt avtal för 
entresolplan tecknas. I överenskommelsen regleras också en tidigare tvist gällande debitering 
av elförbrukning. Avtalens sista giltighetsdag föreslås vara 2020-12-31. Korpen Vallentuna 
erbjuds fortsatt hyresavtal med Vallentuna kommun som hyresvärd.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Rasmus Neideman (MP) yrkar att fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-08-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), föreslår att han först ställer Rasmus Neidemans (MP) yrkande 
om bordläggning mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Om yrkandet om bordläggning 
faller ställer han proposition på sitt eget yrkande. Beslutsgången godkänns av fritidsnämnden.
 
Ordförande, Lars Carlsson (C), ställer proposition på Rasmus Neidemans (MP) yrkande om 
bordläggning mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska fattas 
på sammanträdet.
 
Ordförande, Lars Carlsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §44 FN AU Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna idrottsplats
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-12, Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna 

idrottsplats
 Hyresavtal entresolplan IF Vallentuna BK Hockey
 Bilaga 1 till entresolavtal, omfattning av de förhyrda lokalerna
 Bilaga 2 till entresolavtal, Särskilda hyresvillkor
 Bilaga 3 till entresolavtal gränsdragningslista
 Hyresavtal för lokaler i ishall A
 6. Avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP
 Principöverenskommelse
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44
Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna idrottsplats (FN 
2020.038)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Godkänna utköp av Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna Idrottsplats (daterat 
1999-11-19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey samt godkänna utköp av 
kompletterande avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP (daterat 2001-12-14) i 
enlighet med de kostnader som redovisas i denna tjänsteskrivelse.
2. Uppdra åt fritidsnämnden att teckna ett nytt 3-årigt avtal för entresolplan med IF 
Vallentuna BK Ishockey efter att beslutet om utköp av tidigare avtal enligt punkten 1 vunnit 
laga kraft.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 i samband med en avtalsöversyn att uppdra åt 
kommundirektören att, i samarbete med fritidsförvaltningens chef, inleda förhandlingar med 
intention att göra ett utköp av Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna Idrottsplats 
(daterat 1999-11-19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey, samt utköp av kompletterande 
avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP (daterat 2001-12-14).

Fritidsförvaltningen har fört en dialog med IF Vallentuna BK Ishockey i syfte att skapa en 
överenskommelse om att avsluta befintliga hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna 
idrottsplats. Dialogen har övergått till förhandlingar där Vallentuna kommuns 
kommundirektör har representerat kommunen på uppdrag av kommunstyrelsen. Föreningen 
och kommunen har nu tillsammans kommit överens om en lösning som presenteras i denna 
tjänsteskrivelse. Lösningen innebär att de tidigare avtalen avslutas samt att ett nytt avtal för 
entresolplan tecknas. I överenskommelsen regleras också en tidigare tvist gällande debitering 
av elförbrukning. Avtalens sista giltighetsdag föreslås vara 2020-12-31. Korpen Vallentuna 
erbjuds fortsatt hyresavtal med Vallentuna kommun som hyresvärd.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse, 2020-06-12, Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna 
idrottsplats

 Hyresavtal entresolplan IF Vallentuna BK Hockey
 Bilaga 1 till entresolavtal, omfattning av de förhyrda lokalerna
 Bilaga 2 till entresolavtal, Särskilda hyresvillkor
 Bilaga 3 till entresolavtal gränsdragningslista
 Hyresavtal för lokaler i ishall A
 6. Avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP
 Principöverenskommelse
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Tjänsteskrivelse

Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall 
på Vallentuna idrottsplats

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Godkänna utköp av Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna Idrottsplats 
(daterat 1999-11-19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey samt godkänna utköp av 
kompletterande avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP (daterat 2001-
12-14) i enlighet med de kostnader som redovisas i denna tjänsteskrivelse.
2. Uppdra åt fritidsnämnden att teckna ett nytt 3-årigt avtal för entresolplan med IF 
Vallentuna BK Ishockey efter att beslutet om utköp av tidigare avtal enligt punkten 1 
vunnit laga kraft.

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 i samband med en avtalsöversyn att 
uppdra åt kommundirektören att, i samarbete med fritidsförvaltningens chef, inleda 
förhandlingar med intention att göra ett utköp av Hyresavtal för lokaler i ishall A på 
Vallentuna Idrottsplats (daterat 1999-11-19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey, 
samt utköp av kompletterande avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP 
(daterat 2001-12-14).

Fritidsförvaltningen har fört en dialog med IF Vallentuna BK Ishockey i syfte att 
skapa en överenskommelse om att avsluta befintliga hyresavtal för lokaler i ishall på 
Vallentuna idrottsplats. Dialogen har övergått till förhandlingar där Vallentuna 
kommuns kommundirektör har representerat kommunen på uppdrag av 
kommunstyrelsen. Föreningen och kommunen har nu tillsammans kommit överens 
om en lösning som presenteras i denna tjänsteskrivelse. Lösningen innebär att de 
tidigare avtalen avslutas samt att ett nytt avtal för entresolplan tecknas. I 
överenskommelsen regleras också en tidigare tvist gällande debitering av 
elförbrukning. Avtalens sista giltighetsdag föreslås vara 2020-12-31. Korpen 
Vallentuna erbjuds fortsatt hyresavtal med Vallentuna kommun som hyresvärd.

Bakgrund
Vid förhandlingar mellan Vallentuna kommuns och IF Vallentuna BK Ishockey har 
föreningen framfört följande krav på ekonomisk ersättning för att godkänna en 
överenskommelse om att avsluta de befintliga avtalen i förtid: 

1. Lösa det 50-åriga huvudavtalet, Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna 
idrottsplats (daterat 1991-11-19)
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2. Lösa Kompletterande avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP 
(daterat 2001-12-14)

3. Ersättas för överdebitering av energikostnader

Föreningens inledande krav på ekonomisk ersättning var totalt 9,4 mnkr. 
Förhandlingen har mynnat ut i ett gemensamt ställningstagande som representanter 
för bägge parter ställer sig bakom där de befintliga avtalen löses mot en ekonomisk 
ersättning till föreningen på totalt 5 240 000 kr.

Vid det fall att ovanstående två avtal köps ut ingår det i överenskommelsen att 
Vallentuna kommun blir hyresvärd för befintliga hyresgäster vilket bidrar till intäkter. 
Intäkterna består av hyreskostnad från Korpen Vallentuna, ca 300 000 kr per år, för 
de lokaler de idag nyttjar samt hyreskostnad från IF Vallentuna BK Ishockey, 48 000 
kr per år, som föreslås få ett nytt hyresavtal gällande entresolplan. 

Redogörelse för ersättningsberäkning

Huvudavtalet:
Vallentuna Hockey bygger 2000 en tillbyggnad (Take Care) till ishall A till en kostnad 
på 6 485 000 kr. Föreningen skriver ett hyresavtal med fritidsnämnden som beskriver 
att de investerade medlen är ett förskott för hyran under avtalstiden som sträcker sig 
mellan 2000-08-01 till 2050-07-31. 
Kommunen har möjlighet att upphäva avtalet mot att återstående förskott återbetalas 
och per 2020-07-31 är den avtalsenliga summan att återbetala 3 890 600 kr. Då 
avtalsförhandlingarna har tagit lång tid föreslår fritidsförvaltningen att ersättningen 
fastställs till summan 3 890 600 kr och att förvaltningen tar över dessa lokaler 
inklusive avtalsförhållandet med Korpen Vallentuna 2021-01-01. 

Entresolavtalet:
År 2001 skriver föreningen ett hyresavtal med fritidsnämnden gällande entresolplanet 
vid ishall A. Avtalstiden är 2001-01-01 till 2021-09-30. Avtalet beskriver att 
föreningen nyttjar lokalen hyresfritt men betalar av en skuld på 1 300 000 kr genom 
att erlägga 25 000 kr kvartalsvis. Denna betalning till kommunen har varit fryst under 
förhandlingen. Fritidsförvaltningen föreslår att föreningens återstående skuld 
avskrivs. Fritidsförvaltningen föreslår också att det befintliga avtalet upphör att gälla 
2020-12-31 och istället ersätts med ett nytt 3-årigt hyresavtal för entresolplanet där IF 
Vallentuna BK Ishockey blir hyresgäst. Föreningen har i sin tur rätt att skapa ett 
avtalsförhållande med en tredje part för drift av restaurangverksamhet. Denna tredje 
part, och dess verksamhet, ska godkännas av fritidsnämndens arbetsutskott. Ett nytt 
avtal finns som bilaga till ärendet. 

Överdebitering:
Under dialogen och förhandlingen har föreningen framfört att Vallentuna kommun 
har överdebiterat föreningen på energikostnader gällande el, vatten och 
uppvärmning. Föreningen och kommunen har vid flera tillfällen diskuterat detta utan 
att lyckas skapa en gemensam uppfattning om situationen och kostnaderna. Både 
föreningen och kommunen har tidigare anlitat egna konsulter för att utreda om 
energikostnader har fördelats på ett korrekt sätt. Fritidsförvaltningen kan konstatera 
att det är svårt att säkerställa att kostnader har fördelats korrekt och föreslår därför 
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att föreningen bör ersättas. Under förhandlingen har föreningen och Vallentuna 
kommun enats om skälig ersättning för detta. Summan är 1 350 000 kr. 

Fördelar med att lösa avtalen
Vallentuna kommun har rådighet över alla anläggningar på Vallentuna idrottsplats 
vilket förenklar kommunens arbete med att se över hur befintliga lokaler nyttjas och 
att tillsammans med föreningarna skapa ett gemensamt utvecklingsarbete för 
Vallentuna idrottsplats. Det förenklar även kommunens framtida arbete med 
underhåll, renoveringar och investeringar och föreningarna behöver heller inte ta 
ekonomiska risker för investeringar i lokaler. 

Det skapas en nystart på Vallentuna IP med mer jämlika förutsättningar för 
föreningarna. Det blir tydligare ägarförhållanden då andra eventuella muntliga eller 
skriftliga avtal i och med detta avslutas.

Vallentuna kommun blir hyresvärd för Korpen Vallentuna som idag hyr lokaler av IF 
Vallentuna BK Ishockey i Take Care-delen. Vallentuna Korpen betalar idag en 
hyreskostnad som är ca 300 000 kr per år. Vallentuna kommun blir hyresvärd för IF 
Vallentuna BK Ishockey som föreslås få ett nytt avtal för entresolplan till 
hyreskostnad av 48 000 kr per år.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-06-12, Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall på 

Vallentuna idrottsplats
2. Hyresavtal entresolplan IF Vallentuna BK Ishockey
3. Omfattning av de förhyrda lokalerna
4. Särskilda hyresvillkor
5. Gränsdragningslista
6. Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna IP
7. Avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP
8. Principöverenskommelse

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten 
Kommunfullmäktige



Fritidsförvaltningen

Hyreskontrakt- Entresolplanet
Del av fastighet Vallentuna-Åby 1:117 hus 1.  

_________________________________________________________________________________________________________________________
Fritidsförvaltningen  Telefon 08-587 850 00
Besöksadress: Fax 08-587 851 00
Allévägen 1-3  fritid@vallentuna.se
186 86  VALLENTUNA

Hyresvärd                          Organisationsnummer
Vallentuna kommun            212000-0027
Allévägen 1-3 

Kontaktperson
Petri Peltonen 

Telefon
0766415335

Hyresgäst, primär
Fritidsförvaltningen

Kontaktperson Telefon

Hyresgäst sekundär                   Organisationsnummer 
Vallentuna Hockey                      816000-2211

Kontaktperson Telefon

Fastighetsid
Vallentuna- 
Åby 1:117 

Byggnad(er) nr
Del av hus 1

Kontrakts-id
U0263900-1

Fastighetsbeteckning
Vallentuna - Åby  1:117

Benämning
Entresolplan 

Adress
Parkvägen 3

Hyresändamål
Servering/ Konferens 

Anm. Hyreskostnaden räknas upp med 2 % per år. Hyresgäst kan ej hyra 
ut till tredje part utan hyresvärdens godkännande. 
 

Kontraktstid, korttidsavtal
               

Kontraktstid, tillsvidareavtal
fr o m               2021-01-01               t o m 2023-12-31      

Bilagor 

1. Objektets avgränsning 

2. Särskilda villkor för hyresavtalet.

3. Gränsdragningslista 

Specifikation av lokal, hyra mm

Objektets area m² (BRA)
9684 m2 Ishall A och B

Förhyrd area m² (BRA)
Ca: 266 kvm

Hyra/år, kronor
48 000 kr

Uppsägning:
Avtalet kan sägas upp när som helst av båda parter. Vid uppsägning gäller 3 månaders uppsägningstid eller enligt 
överenskommelse. Kommer parterna inte överens är det 3 månader som gäller. Uppsägningen ska ske skriftligt per brev 
eller mail till relevant adress. Avtalet förlängs inte per automatik när avtalstiden gått ut. 

Datum
2020-

Datum

2020-
Hyresvärdens underskrift Hyresgästens underskrift

Namnförtydligande

Petri Peltonen
Namnförtydligande

X

X Kommunens egen lokal Förhyrd lokal Bostadsrättslokal

mailto:fritid@vallentuna.se


 

Bilaga 1

Avgränsadyta plan 2, 266 kvm. Orienteringskarta Vallentuna ishall A

Omfattningen av hyresobjekt entresolplan 
del av Vallentuna-Åby 1:117

Beteckning Del av Vallentuna-Åby 1:117 
Hus 1 plan 2 
Ytan som avtalet gäller är avgränsat med rött streck.
Area:266 kvm.
Nyttjandeområde är den ytan som ligger innanför den röda linjen i detta avtal. 

I objektet finns följande:

 Serveringssal
 Kök 
 Toalett
 Konferensrum 
 Förrådsutrymme
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Bilaga 2

Särskilda villkor för hyresavtal 
entresolplanet Vallentuna ishall A 
kontrakts-id U0263900-1 

HG = Hyresgäst Vallentuna Hockey HV = Hyresvärd  Vallentuna kommun.

Bakgrund 
Vallentuna hockey får under en begränsad tid hyra entresolplanet i Vallentuna ishall till ett 
subventionerat pris för att reglera sin skuld till Företaget. Fritidsnämnden godkänner 
andrahandsuthyrning av lokalen till tredje part med förutsättningen att fritidsnämndens 
arbetsutskott godkänner hyresgästen och hyresbeloppet.
Det positiva kapital som Vallentuna Hockey får i andrahandsuthyrningen ska oavkortat gå till 
att reglera klubbens skuld till Företaget.   
  

Allmänt

1. HG förbinder sig att inte utan tillstånd från HV företa ändringsarbeten i lokalerna.
2. HG avsäger sig besittningsrätt för denna lokal.
3. HG förbinder sig att vid hyrestidens utgång lämna lokalen väl rengjord samt att vid 

avflyttning återlämna samtliga nycklar.
4. Skulle underhålls- eller myndighetskrav på grund av verksamheten eller 

verksamhetsanpassning medföra krav på ny-, till- eller ombyggnad av lokalerna och 
tillhörande anläggning, ska parterna komma överens om en skälig fördelning av dessa 
kostnader. Kommer man inte överens i detta kan båda parterna bryta avtalet och 
eventuell avyttring sker efter överenskommelse. Om man inte är överens är 
avyttringstiden för HG 9 månader.

5. HG ansvarar för att åtgärda och bekosta skadegörelse på fastigheten.
6. HG upplåter konferensrummet till Vallentuna kommun avgiftsfritt. Denna punkt ska 

finnas med i ett avtal tecknas med tredje part.   
7. Avtalet ska följas upp i februari varje år. Vallentuna kommun bjuder in till detta samtal.
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Ändamål och Användning 

1. Objektet ska användas för servering och konferensverksamhet. 
2. HG bedriver daglig skötsel av anläggningen efter riktlinjer från kommunens 

miljöavdelning och hälsovårdsmyndigheten.   

Hyresavgift

1. Hyran ska betalas mot faktura utan anfordran kvartalsvis i förskott, med 
förfallodagar:    
31/3  -   15/8  -    30/9  -   31/12.

Allmänna intressen 

1. HG förbinder sig att visa hänsyn för allmänhetens tillträde och arbeta för att 
öppettiderna ska stämma överens med verksamhetstiderna i och runt 
idrottsplatsen.

2. Kommunen har rätt att ställa krav på öppettider om man anser att det är 
nödvändigt.

3. I ishallen får även andra föreningar bedriva försäljning på av kommunen anvisad 
plats.  

Ansvar för vissa drift- och underhållskostnader 

1. Städning, sophämtning, snöröjning 
HG ansvarar för sophämtning, sopsortering och städning på del av fastigheten. I 
detta ingår även städning och snöröjning av trappa och uteservering.
  

Försäkringar

1. Kommunen håller byggnaderna brandförsäkrade inom ramen för kommunens 
fastighetsförsäkring och däri gällande försäkringsvillkor.
HG svarar för och bekostar övriga försäkringar som krävs för till exempel inredning och 
inventarier etc.

Skadeståndsansvar, Säkerhet

1. Kommunen friskriver sig från allt ansvar gentemot tredje man för skador som kan vållas 
genom HG:s verksamhet.



S
I
D 
3
/
3

Bilaga 2

2. HG bär hela ansvaret gentemot tredje man för eventuella skadeståndsanspråk eller 
andra krav som kan uppkomma med anledning av HG:s verksamhet.

3. HG ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet, inklusive den skriftliga 
brandskyddsredogörelsen enligt lagen om skydd mot olyckor. I detta ansvar ingår bland 
annat att regelbundet följa upp och åtgärda de brister som kan konstateras i 
brandskyddet vad gäller teknik, rutiner och organisation.

4. Om det uppstår brister i det tekniska skyddet som kommunen tillhandahållit står 
kommunen för att åtgärda dessa brister.

Miljöfarlig verksamhet

1. HG är medveten om det ansvar som verksamheten medför enligt miljöbalken.
2. HG ansvarar för att miljöfarlig verksamhet ej bedrivs på objektet.
3. HG står själv för kostnader som uppkommer i anslutning till hälso- och 

miljölagstiftning.

Förbud mot överlåtelse

1. HG  får inte överlåta avtalet till annan part eller person. HG är = Vallentuna Hockey 
med organisationsnummer 816000-2211.

2. Om HG vill ändra ägarförhållandena ska förändringarna godkännas av Vallentuna 
kommun för att hyresavtalet ska vara giltigt.

Hävning   

1. Om HG eller HV bryter mot någon av punkterna i avtalet ska det i första hand 
kommuniceras mellan parterna. 

2. Om det efter kommunikation fortfarande är en part som bryter mot avtalet ska det 
skickas en skriftlig varning per epost eller per post. 

3. Om det inte har skett en godkänd åtgärd av problemet 2 veckor efter skriftlig varning 
äger båda parter rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Avyttring sker i 
överenskommelse eller senast 9 månader efter uppsagt avtal.    

   Här slutar särskilda hyresvillkor. 



Vallentuna kommun
Fritidsförvaltningen Gränsdragningslista Bilaga 3 

Tjänsteutbud Fritidsförvaltningens ansvar Hyresgästens åtagande Anmärkning 
Allmänt
Nyinvestering x
allmän tillsyn x
teknisk tillsyn x
driftövervakning-fastighet x
jour/beredskap- fastighet x
jour/beredskap- verksamhet x

Tomtmark
Underhåll och skötsel av:
vegetationsytor
renhållning
väghållning
markparkering
vatten,avlopp,el,värme
fast utrustning
yttre VA.nät på tomtmark
yttrebelysning på tomtmark
skyltar för verksamhet
trafikanordningar
konstnärlig utsmyckning
markbeläggningar

Byggnader



Allmän byggnadsskötsel
snöskottning av tak x
rengöring av tak/hängrännor/stuprör x
rengöring av lövsilar x
låsadministration x
lås fastighet x
lås verksamhet x
Utvändigt byggnadsunderhåll:
fasad/fönster x
portar/dörrar x
balkonger x
markiser x
fasadpersienner,solavskärmare x
Skadegörelse x
Invändigt byggnadsunderhåll
målning x
golv x
väggar x
innertak x
invändiga persienner x
skyltar för verksamheten x
fasta inventarier x
lösa inventarier x
flyttning/uppsättning av skåp, hyllor x
Skadegörelse x
Installationer
ställverksutrustning
allmänbelysning x
byte av ljuskällor x Över 3m HV
jordfelsbrytare x
internettuppkoppling x
övriga teleanläggningar 
Tv antenner
åskskyddsanläggning x



Vatten och avloppssystem x
rensning av avlopp x
luftbehandlingsanläggning x
köksfläkt x
ventilation x
rengöring av filter x
centraldammsugaranläggning
centralkylanläggning
avfuktare fastighet
avfuktare verksamhet
befuktare
tryckluftsanläggning
gasanläggning
installationsbunden utrustning x
hissar x
övriga transportörer x
stationära lyftanordningar x
hörslinga
scenutrustning
trygghetslarm
autoklaver
steriliseringsutrustning x
desinfektorer x
diskmaskiner x
kyl och frys x
spisar x
tvättmaskiner x
torktummlare x
torkskåp x
övrig tvättutrustning x
värmeskåp
övriga köksinstallationer
Säkerhet
Inbrottsskydd x



Överfallsskydd
säkerhetsplanering x
reservkraftsanläggning
Brandlarmssystem 
utrymningslarm 
högtalarsystem med utrymningslarm
brandvarnare x
utrymningsskyltar x
handbrandsläckare x
centralt brandsläckningssystem
passagekontrollsystem
kameraövervakning inomhus
kameraövervakning utomhus
Övrigt
sophantering
hushållsavfall x
brännbart x
fett från fettavskiljare x
matavfall x
hämtning av avfall x
rengöring av sopkärl x
rengöring av soprum x
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