
 

Fakta om kulturhusprojektet 
 

• I dagsläget har vi en slutkostnadsprognos som pekar på en budgetavvikelse på -
60 miljoner kronor på bygget av kulturhuset och hotellet.  
 

• Avvikelsen kommer inte att drabba skattefinansierad verksamhet i kommunen 
som exempelvis vård, skola och omsorg. 
 

• Kulturhuset är ett bygge med många komplexa moment där avvikelsen i 
huvudsak beror på prisökningar på byggmarknaden, tekniska moment som har 
varit mer komplicerade än väntat, utökat mark- och grundläggningsarbete och 
försvårande väderförhållanden.  
 

• Under hela projektet har vi jobbat med möjligheter och under hela processen 
genomfört besparingar genom nya val av exempelvis material. 
 

• Från och med nu kan vi inte genomföra fler besparingar utan att upplevelsen och 
kvaliteten påverkas och försämras för verksamheten och besökarna. Vi har 
möjligheten att skapa ett fantastiskt hus och vill därför inte göra kortsiktiga 
lösningar på bekostnad av den långsiktiga verksamheten. 
 

• Mycket är fortfarande osäkert och flera komplexa moment återstår som kan göra 
att avvikelsen växer. I dag ser vi behov av att ta höjd för eventuella avvikelser på 
totalt 120 miljoner kronor med tanke på byggets komplexitet och att det återstår 
lång tid kvar av bygget. Det har vi dessutom möjlighet att göra utan att det 
belastar den skattefinansierade verksamheten. Detta föreslås göras på följande 
sätt 
 
1. Skellefteå industrihus utökar budgeten för hotelldelen genom en 

indexuppräkning på 50 miljoner kronor för åren 2018-2021. 
 

2. Inventarierna bedöms i dag uppgå till ett värde av 70 miljoner kronor. Dessa 
kommer kommunen att sälja till kulturhusbolaget som då behöver en 
investeringsbudget. Denna budget får Skellefteå kulturhus AB genom det 
utrymme som finns i Skellefteå Stadshus AB:s investeringsbudget.  
 
Skellefteå kulturhus AB får årliga kapitalkostnader för sin investering i 
inventarierna. Kapitalkostnader omfattar värdeminskning och ränta.  Dessa 
kapitalkostnader kompenseras genom att kulturhusbolaget betalar en lägre 
underhållsavgift till kommunen.  

• Det återstår 1,5 år av byggtiden. Det innebär att en rad komplicerade moment 
ska genomföras. Detta i kombination med oförutsedda händelser kan göra att 



avvikelsen växer. Det kan exempelvis handla om: 
 

o Problem med leveranser eller upphandlingar 
 

o Försvårande väderförhållanden som kan påverka montaget av 
hotellmodulerna 

 
o Omvärldsfaktorer som påverkar prisnivåer och leveranser.  

 
 

• Projektet är välskött och flyter i stort sett enligt plan 

 
• Kulturhuset är ett tekniskt komplicerat projekt där vi banar ny väg. Den här typen 

av konstruktion, utan hisschakt i annat material som stabiliserar konstruktionen, 
har aldrig gjorts tidigare i projekt med dessa höjder. Dessutom är de stora 
spännvidderna på träelementen i kulturhusets höga delar något som aldrig heller 
testats förr.  

 
• Kulturhuset är av stor betydelse för att Skellefteå ska kunna växa och attrahera 

invånare, företag och besökare.  
 

• Kommunen är byggherre för kulturhuset. Skellefteå Industrihus är byggherre för 
hotelldelen. Support och lokaler har ansvar för själva byggprojektet och Hent är 
ansvarig huvudentreprenör. Hela anläggningen har sålts till 
Samhällsbyggnadsbolaget, SBB. Därefter hyr Skellefteå Kulturhus AB av SBB. 
Skellefteå Kulturhus AB hyr i sin tur ut till Elite och Skellefteå kommun. 

 


