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Justerandes signatur 

§ 130 Dnr 2019-00170 

Effektivisering av lokalutnyttjande - Förslag till nytt hyresavtal avseende 
lokaler i Örnen 2, Kisa (Regenten Fastighets AB) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt hyreskontrakt med 
Regenten Fastighets AB avseende lokaler inom fastigheten Örnen 2 och 3, Kisa. 

Jäv 

Erik Andersson (V) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30.  

Sammanfattning 

Kinda kommun hyr sedan ett antal år tillbaka lokaler för Kinda Lärcentrum av 
Regenten Fastighets AB. Under slutet av år 2019 inleddes en översyn av 
kommunens lokalanvändning och lokalbehov. Detta utifrån att nämnderna såg 
fördelar med att samlokalisera sina respektive verksamheter. 

Efter förhandling med fastighetsägaren till Kinda lärcentrums nuvarande lokaler 
finns nu ett förslag till hyreskontrakt som innebär en utökning av de lokaler som 
kommunen hyr i fastigheten. 

Avtalet gäller i 10 år med möjlighet till förlängning. Utifrån avtalets längd och 
omfattning är ärendet av principiell karaktär och ska därmed beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-15 
Förslag till nytt hyresavtal med Regenten Fastighets AB 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Utvecklingsavdelningen 
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Datum 

2020-05-15 
Diarienummer 

KINKS 2019-00170 

Kommunfullmäktige 

Nytt hyresavtal med Regenten Fastighets AB 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt hyreskontrakt med 
Regenten Fastighets AB avseende lokaler inom fastigheten Örnen 2 och 3, Kisa. 

Ärendebeskrivning 

Kinda kommun hyr sedan ett antal år tillbaka lokaler för Kinda Lärcentrum av 
Regenten Fastighets AB. Under slutet av år 2019 inleddes en översyn av 
kommunens lokalanvändning och lokalbehov. Detta utifrån att nämnderna såg 
fördelar med att samlokalisera sina respektive verksamheter. 

Efter förhandling med fastighetsägaren till Kinda lärcentrums nuvarande lokaler 
finns nu ett förslag till hyreskontrakt som innebär en utökning av de lokaler som 
kommunen hyr i fastigheten. 

Avtalet gäller i 10 år med möjlighet till förlängning. Utifrån avtalets längd och 
omfattning är ärendet av principiell karaktär och ska därmed beslutas av 
kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-15 
Förslag till nytt hyresavtal med Regenten Fastighets AB 

Sergei Sorokin 
Kommunchef 

Mattias Nilsson 
Utvecklingschef 

Beslutet ska skickas till 
Firmatecknare 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Akten 




