
 
 

 

   
 

Konceptförslag-Förutsättningar 
 

 

Inledning 
Higab vill ha in spännande idéer för utvecklingen av Feskekôrka. Vid bedömningen kommer aspekter 
som bevarande av Feskekôrkas anda, kulturarv och tillgängliggörande av byggnaden för Göteborgs 
innevånare tas i beaktande. Vi söker ett eller flera koncept som utifrån inriktningen fisk och skaldjur 
utvecklar Feskekôrka med sikte mot framtiden.   

Inkomna förslag kommer att utvärderas och de förslag som går vidare kommer att bli inbjudna till 
Higab där ni får möjlighet att presentera ert koncept. 

1. Process 
För att ett konceptförslag ska vara aktuellt att ta vidare i processen måste ett antal krav uppfyllas. 
Använd dig av nedanstående dokument för att säkerställa att alla krav uppfylls för att ert koncept ska 
ha möjlighet att gå vidare i processen.  

1. Konceptförfrågan Feskekôrka 
2. Konceptförslag-förutsättningar (detta dokument) 
3. Svarsformulär. Svarsformuläret är obligatoriskt och ska innehålla de uppgifter som 

efterfrågas för att kunna gå vidare i processen 

2. Andel av byggnaden och möjlig yta utomhus 
Konceptgivaren ska presentera ett konceptförslag för hela eller delar av Feskekôrka. Om denne ser 
att den önskar dela ytan med en eller flera andra aktörer ska förslag på vilken typ av verksamhet det 
rör sig om samt hur ni kompletterar varandra presenteras. Viktigt är att konceptgivaren ser 
samarbete som något positivt eftersom det i dagsläget finns en befintlig hyresgäst som kommer att 
vara med i den framtida utvecklingen av Feskekôrka. 

Hur byggnaden och dess omgivning är beskaffad beskrivs närmare i Konceptförfrågan Feskekôrka. I 
förslaget ska det framgå hur stor del av byggnaden verksamheten avser att behöva samt eventuella 



 
 

 

   
 

önskemål om markyta (uteservering) för verksamheten. I förslaget ska det också anges i vilken 
omfattning verksamheten förväntar sig att hyresvärden ska utföra anpassningar av lokalen för att 
bedriva den tänkta verksamheten. 

Vi förutsätter ett givande och nära samarbete mellan de olika verksamheterna och en gemensam 
vision för Feskekôrka. 

3. Konceptpresentation 
Det är viktigt att underlaget kommunicerar en långsiktighet, ditt/ert kärnkoncept ska vara enkelt att 
förstå. Beskriv hur er verksamhet kan ta byggnadens unika särställning in i framtiden och vad som gör 
er verksamhet mest lämplig i Feskekôrka. Ange även målgrupp/målgrupper. 

Beskriv gärna ditt koncept i både i text och bildform.  

Design 
Designen ska omfatta din interiör, meny, företagets färger, logotyper och även dina uttagsmaterial. 
Alla dessa saker ska samspela för att definiera din restaurang för ett enhetligt intryck, skicka gärna 
med lite inspirationsbilder.  

Meny och service 
Vilken typ av mat och dryck ni planerar att ha och hur maten kommer att serveras. Förändras menyn, 
förändras priser mellan dag och kvällsmeny, tänkta öppettider? Har ni planer för evenemang? 

4. Budget 
Upprätta en intäkt/kostnadsbudget, budgeten ska anges i prisnivå år 2023. Budgeten ska visa vilken 
omsättning de olika verksamhetsdelarna har och spegla driften. 

Beskriv separat den investering som ni uppskattar för era åtgärder i lokalen. Det kan exempelvis vara 
utrymmen för livsmedelshantering, försäljningsdiskar möbler och miljöbelysning. 

Förutsättningar för hyreskostnader: 
Lokalen uthyres exklusive värme, kyla, VA, el och sophantering. Vad avser el tecknar hyresgästen 
eget abonnemang. 

Lokalen uthyres utan utrustning för verksamheten. 

Hyresvärden står för de yttre underhållet. 

Hyresgästen svarar för det inre underhållet av ytskikt och verksamhetsutrustningen.  

Fastighetsskatt debiteras hyresgäster enligt gällande taxering och skattesats i förhållande till den yta 
som förhyrs. 2019 var fastighetsskatten 110 tkr för hela byggnaden. 

Hyran indexregleras (KPI) enligt standardbilaga med 100 %. 

Moms tillkommer. 

Avtalslängd minst 3 år, max 7 år.  

I övrigt se svarsformuläret. 

Säkerhet 
Säkerhet kan komma att krävas för tecknande av hyresavtal. 



 
 

 

   
 

5. Tillträde 
Tillträde enligt överenskommelse mellan parterna. Hur den invändiga gestaltningen utformas avgör 
vilket datum som lokalerna kan komma att tillträdas. Preliminärt beräknas detta till Q1 2023. 

6. Tidigare erfarenhet 
Konceptgivaren ska beskriva tidigare projekt/verksamhetskoncept som visar på kapacitet att på ett 
framgångsrikt sätt driva affärsverksamhet inom tänkt verksamhetsområde. Lämna kontaktuppgifter 
till ansvarig kontaktperson för verksamhetskonceptet/projektet. 

7. Förslagsinlämning 
Skicka konceptförslaget till Higab, till Higab, Box 5104, 402 23 Göteborg. Märk kuvertet ”Feskekôrka”. 
Förslag kan även skickas via e-post till konceptfeskekorka@higab.se. Sista dag att lämna förslag är 5 
oktober 2020. 

8. Övrigt 
Konceptförslag som går vidare från steg 1 kommer att bjudas in för presentation och vidare 
diskussion.  

Konceptgivaren är införstådd med att Higab är ett kommunalt bolag, vilket innebär att Higab 
omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess råder för samtliga förslag under 
hela processen. Önskas förlängd sekretess vänligen ange vilka delar som ska omfattas och skäl för 
sekretess i samband med förslagsinlämning.  

En kreditupplysning kommer att göras på samtliga inkomna förslag för att säkerställa ekonomiska 
nyckeltal, stabilitet och firmaföreträdare. Uppgifter från kreditupplysningen kommer att utgöra en 
del av underlaget för kommande utvärdering. 

Om du driver kommanditbolag, handelsbolag eller enskild firma, vänligen bilägg:  

• F-skattsedel 
• Årsredovisning 
• Registreringsbevis  

Vi förutsätter att framtida verksamhet kommer att bli medlem i intresseföreningen Innerstaden 
Göteborg. 

9. Mer information 
För att alla ska få samma förutsättningar vill vi att ni mejlar era frågor rörande Konceptförfrågan till 
oss via e-post: konceptfeskekorka@higab.se 

Vi lägger regelbundet ut frågor och svar på vår hemsida.  

https://www.higab.se/projekt/projekt-feskekorka/ 
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