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Stadsledningskontorets yttrande över 
renovering och ombyggnation av Dalheimers 
hus 
 

Enlig uppdragsbeställning daterad 2021-06-01 har lokalförvaltningen 

genomfört en förstudie avseende renovering och ombyggnad av Dalheimers 

hus. Projektet är omfattande och innebär att verksamheten behöver 

evakueras under tiden för genomförandet, vilken beräknas ta ca två och ett 

halvt år.  

Baserat på förstudien gör stadsledningskontoret bedömningen att följande 

alternativ är bäst lämpat utifrån tids-, kostnads- och samordningsskäl. 

Objektet 
Dalheimers hus omfattar ca 10 000 kvadratmeter lokalyta. Det är ett i staden 

unikt objekt, som inrymmer många olika typer av verksamheter. 

Idag är funktionsstödsförvaltningen största hyresgäst, och upplåter delar av 

huset till andra verksamheter och förvaltningar. Den del som idag är 

korttidsboende kommer att flyttas från Dalheimers hus permanent och ingår 

inte heller i evakueringen. 

Funktionsstödsförvaltningen har påbörjat en dialog med Idrotts- och 

föreningsförvaltningen angående eventuell framtida drift av bassäng och 

friskvårdsavdelningen på Dalheimers hus.  

Att hitta ett likvärdigt men mer yteffektivt objekt med lägre totalkostnad 

bedöms inte möjligt. 

 

Sammanfattning av förstudiens ekonomiska konsekvenser  

Enligt lokalförvaltningens förstudierapport kommer kostnaderna för 

projektets investeringar generera en preliminär årshyra på 13 524 tkr. 

Kostnaderna för re-investeringar i samband med projektet kommer att 



 

 

generera en preliminär årshyra på 6 720 tkr. Den sammanlagd preliminär 

årshyra för verksamheten efter genomfört projekt beräknas bli ca 20 245 tkr. 

 

Investeringsrelaterade driftkostnader 

I samband med projektet uppkommer även så kallade investeringsrelaterade 

driftkostnader. Kostnaderna är av engångskaraktär och kommer att debiteras 

när de uppstår, under projektets genomförande.  

Lokalförvaltningen uppskattar engångskostnaderna för detta projekt till ca 

68,2 miljoner kronor. Särskilt posten för evakuering och drift under 

evakueringstiden är behäftad med stor osäkerhet. 

Engångskostnader   Miljoner kronor 

Restvärde av hus (nedskrivning) 33,2 

Engångskostnad för evakuering samt drift under evakueringstiden 35 

Totala engångskostnader uppskattas till 68,2 
 

Stadsledningskontoret noterar att det är stora kostnader för nedskrivning av 

bokfört värde samt evakueringskostnader. Den stora posten för nedskrivning 

av bokfört värde beror enligt lokalförvaltningen på att det har gjorts flera 

större anpassningar med lång avskrivningstid på Dalheimers hus. 

Evakueringskostnaderna är en uppskattad kostnad för nödvändiga 

anpassningar på Hotell Kusten som evakueringen är tänkt att förläggas till, 

samt drift och hyra under hela evakueringsperioden. Endast verkligt utfall 

kommer att debiteras. 

Lokalförvaltningen understryker i sitt underlag att det finns ett antal osäkra 

antagande avseende både lokalkostnadsanalysen (årshyran) och de 

investeringsrelaterade driftkostnaderna. Tidpunkten för när dessa kostnader 

infaller kan komma att förändras under projektets gång. Upparbetade 

kostnader stäms av vid varje månadsbokslut med beställande nämnd. 

 - Driftskostnaden per kvadratmeter kan bli en annan efter att 

utvecklingsarbetet kring ny hyressättning är genomfört. 

- Den slutliga produktionskostnaden kan bli en annan än budget. 

- Den slutliga ytan kan bli en annan än vad som ursprungligen planerats. 

- Den exakta komponentfördelningen av tillgångarna kan bli en annan än 

vad som ursprungligen antagits vilket då påverkar kapitalkostnaderna. 



 

 

Förstudiekostnader 

Lokalförvaltningen redovisar nedan upparbetade förstudiekostnader: 

 

Externa kostnader (t.ex. konsulter): 365 tkr 

Tidsredovisning enligt nedan: 103 tkr 

Befattning Antal 

timmar 

Timpris Total 

Biträdande projektledare  375,06  

Projektledare  499,38  

Senior Projektledare 108 615,54 66 478kr 

Kalkylator 59 457,63 27 000kr 

Hållbarhet och teknikingenjör 19 480,33 9 126kr 

Markingenjör  411,26  

Totalsumma   102 605kr 

 

Fakturering 

Om nämnden för funktionsstöd inte genomför projektet kommer 

lokalförvaltningen att fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien.  

Nämnden för funktionsstöds beslut distribueras till:  

Lokalnämnden 

Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

 

Beslutanderätt enligt: KF handling 2017 nr. 39 

Stadsledningskontoret, Planering och analys 

Cecilia Rossiello 

Planeringsledare 

E-post: cecilia.rossiello@stadshuset.goteborg.se 

Telefon 031-368 00 40 

 

Jörgen Samuelsson 

Avdelningschef för planering och analys 

E-post: jorgen.samuelsson@stadshuset.goteborg.se 

Telefon: 031-368 00 34 
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