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1 Sammanfattning 
Det finns stor erfarenhet kring att sälja och köpa fastigheter i Sverige idag inom kommu-
ner och andra myndigheter. Den kritik, i den mån det förekommer, och som kan anses 
som någorlunda återkommande är vid de tillfällen då en fastighet har sålts till ett för lågt 
värde alternativt om affären skett utan insyn.  

När det gäller en eventuell försäljning av fastigheter på Öckerö återfinns, utifrån intervju-
erna, den största oron kring framskrivandet av avtal. Vilka delar ska vara med? Vad kan 
komma att åsamka ytterligare kostnader i en nära framtid osv? Dessa och liknande frågor 
är relativt enkla att hantera då det finns erfarenheter kring detta att införskaffa. Allt från 
värderingar av fastigheter till att stipulera ansvar för kommande parter.  

När det gäller ekonomin ses det som viktigt att utreda faktiska kostnader för fastigheterna 
idag och förväntade kostnader efter en försäljning. 

Utifrån ett medborgarperspektiv är en proaktiv informationsspridning kring en eventuell 
kommande affär av största vikt samt att det sker i en öppen atmosfär där kommunen re-
spektive ÖFAB är tydliga med att lyfta fram fastigheterna för sig och verksamheterna för 
sig. Vidare är det viktigt att visa på vad ÖFAB,s ansvarar ligger i relation till kommunens 
ansvar och respektive organisations roll när det gäller beslutsmandat.  

ÖFAB är ett affärsmässigt bolag men med kommunalt ägande. Det innebär att styrelsen 
och de anställda i ÖFAB ser till bolagets bästa i sina beslut på samma sätt som kommu-
nen beslutar utifrån sin verksamhet. ÖFAB kommer, om man beslutar att behålla nämnda 
fastigheter, att behöva göra investeringar inom en nära framtid. Att avvakta leder troligtvis 
till högre kostnader på en längre horisont. 

När det gäller allmänhetens användande till lokalerna utöver ordinarie verksamhet så vill 
vi speciellt peka på skolorna som idag bedriver sin verksamhet i ett antal fastigheter på 
Öckerö. I samma lokaler bedrivs samtidigt andra verksamheter och frågan som uppkom-
mit handlar då om det är skolan ska betala för andras möjlighet att utnyttja lokalerna. 

Att genomföra en försäljning av en begränsad del av ÖFAB,s fastighetsbestånd kan ses 
som ett sätt att attrahera nya fastighetsägare till Öckerö. Vidare som ett sätt att öka den 
egna kompetensen men också som ett sätt att påbörja med att benchmarka den egna 
verksamheten. Både inom ÖFAB men också inom kommunen. 
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2 Bakgrund 
Sweco har fått i uppdrag av Öckerö Fastighets AB (ÖFAB) att genomföra en konsekvens-
analys av försäljning av kommunala fastigheter på Öckerö.  

Totalt tre fastigheter har använts i arbetet för att genomföra analysen; två skolor samt ett 
äldreboende där det, i samtliga fall, bedrivs sedvanlig verksamhet plus att, gällande sko-
lorna, vissa utrymmen tidvis lånas ut till olika verksamheter. Ingen av fastigheterna inne-
håller något boende. 

Fastigheterna har valts ut av ÖFAB. Det gemensamma för fastigheterna är att de är i be-
hov av upprustning och därmed är i behov av investeringar.  

3 Upplägg och arbetsmetod  
Sweco har genomfört dokumentstudier samt intervjuer med, av ÖFAB, föreslagna perso-
ner och skrivet material. Parallellt har konsulterna sökt kompletterande svar från motsva-
rande affärer i andra kommuner. 

Arbetet har i ett tidigt skede lyft fram ett antal mer prioriterade områden och därmed för-
sökt skapa en mer övergripande och tydlig bild av de frågor, tankar, erfarenheter och kon-
sekvenser som finns när det gäller att sälja kommunala fastigheter. Dessa områden berör 
aktivt ekonomi, organisation och hur erfarenheter från omvärlden kan fångas in. Vidare 
tankar och erfarenheter utifrån sociala, samhälleliga, strategiska och politiska vinklingar. 

 

Återkommande förkortning i rapporten: ÖFAB = Öckerö Fastighets AB 
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4 Försäljning av kommunala fastigheter är inget nytt 
Liknande försäljningar sker och har skett i andra kommuner i Sverige. Att förvärva eller 
avyttra fastigheter ses i allmänhet som en naturlig del i en kommuns eller myndighets 
verksamhet baserat på styrning, behov, krav och möjligheter. När det gäller försäljning 
återfinns ett antal inriktningar inom det offentliga systemet. Exempelvis får vissa 
myndigheter i praktiken inte sälja av fastigheter där det bedrivs egen verksamhet. Andra 
myndigheter, inkluderande ett antal kommuner, har genom sin beslutsordning lyft fram att 
man ska använda sitt fastighetsinehav för att ex ”uppnå en stark och balanserad tillväxt”. I 
praktiken kan det innebära att man äger, förvaltar och utvecklar endast fastigheter som 
man ser som strategiskt viktiga. Det kan handla både om ekonomiska incitament men 
också mer immateriella. Försäljning eller överlåtelse av fastigheter sker även med 
fastigheter där den egna verksamheten finns kvar. Några av de agument som förs fram 
för att genomföra detta är att: 

1. Frigöra medel för investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet. 

2. Etablera en kvalitetsdrivande konkurrens som kan utveckla kommunen. 

3. Attrahera en fastighetsägare till att bygga nya välfärdslokaler och bostäder. 

4. Jämföra egen verksamhet mot en privat aktör genom att avyttra delar av beståndet. 
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I samtliga ovan fall handlar det om olika former av utveckling och dessa kan stå både en-
samma eller varieras i olika kombinationer.  

 

I en ren försäljningscykel finns ett antal erfarenheter från liknande affärer runt om i Sve-
rige som kan ses mer eller mindre reelvanta: 

5. Det är kommunen som stipulerar och initierar när en försäljning ska ske, på vilket sätt 
detta ska göras på samt vilka kriterier som ska gälla vid en överlåtelse. 

6. Samordning och besiktning samt värdering bör genomföras under en begränsad tid 
för att minska störningarna på befintliga verksamheter. 

7. Det bör göras en bedömning kring estimerade kostnader (och andra aspekter såsom 
ansvar och flexibilitet vid användandet av lokaler) innan och efter ett överlåtande. 
Främst gäller detta då det ofta finns en begränsad kunskap kring skillnaden mellan 
faktiska kostnader när det gäller att äga och förvalta lokaler och att hyra densamma.  

8. Insikten om att ha ett befintligt och enhetligt system kring fastighetsdokumentation 
underlättar i arbetet under försäljnings och överlåtelsedelen. Mycket kunskap kring 
enskilda fastigheter är s.k. tyst kunskap och försvinner lätt vid ett övertagande. Att 
skapa en så tydlig och enhetlig bild av den fastighetsportfölj som ska komma att 
avyttras är därmed viktig.  

9. Försäljningen kan komma att kräva en högre grad arbete i alla skeden (före, under, 
och efter) än ursprungligt planerat när det gäller att sammanställa information om fas-
tigheter och framtagande av avtal. Det kan finnas begränsade erfarenheter i den 
egna organisationen vilket kan leda till att vissa frågeställningar helt försvinner och 
som, i ett senare läge, kan leda till merkostnader. 

10. Köparen bör ha dokumenterad erfarenhet av att driva liknande fastigheter och med 
motsvarande verksamhet. Vidare kunna visa på långsiktighet i tidigare genomförda 
affärer samt uppfylla kommunens krav på ekonomisk och kompetent ställning. Därut-
över, om så önskas, kunna visa på vilja på följsamhet i en kommuns utveckling (ex 
baserat på att stödja kommunens vision). 

11. Då det ofta finns många parter involverade i en kommunal försäljning bör man räkna 
med ett omfattande kommunikations- och informationsbehov. Inom respektive berörd 
verksamhet men även om allmänheten. 

12. De enskilt största riskerna som föreligger för att få negativ publicitet vid en försäljning 
bedöms ligga om en fastighet säljs till ett för lågt marknadsvärde alternativt att affären 
inte funnits till allmän kännedom. 
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Vid skrivande av avtal så lyfts ett antal punkter, utöver sedvanliga överlåtelsedelar, som 
relevanta: 

13. Fastigheter får ej säljas eller överlåtas vidare inom ett visst antal år.  

14. Åläggande kan läggas till för att genomföra renoveringsåtgärder. 

15. Åtagande för att en ekonomisk besparing sker kopplat till el, vatten och värme. 

16. Tydliggör ansvarsdelar som kan komma att bli hängande i luften efter ett övertagande 
då dessa inte längre hanteras av samma (övergripande) organisation. Detta kan, i 
praktiken, leda till merkostnader i ett senare skede om detta inte förs in i avtal. Ex på 
detta kan handla om underhåll runt byggnader eller ansvar för inventarier inne i bygg-
nader. 

17. Kommunen kan välja att lägga in andra parametrar än ”bara” de ekonomiska för att 
skapa ett större värde över tid. Det kan, som exempel, röra sig om frågor kring gröna 
och sociala värden, tillkomst av praktikplatser eller nya fastigheter. 

18. Andra, än enbart ekonomiska eller byggnadsmässiga incitament som kan tillföras ett 
avtal kan handla om att vid ett övertagande kan behov på att praktikplatser tillföras 
verksamheter för att stödja personer långt från arbetsmarknaden.  

19. Återkoppling bör ske på olika sätt mellan olika parter. I den dagliga verksamheten, 
månatliga; inkluderande ett antal givna punkter samt i ett mer övergripande fora där 
utvärdering sker mer ordnat.  

Att lyssna in erfarenheter från liknande affärer runt om i landet är viktigt. Den slutsats som 
sammanställer ovan punkter handlar om att genomföra affären från beslut till försäljning 
av fastigheter sker metodiskt. 
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5 Långsiktig förvaltning viktig / Strategiska konsekvenser 
Avtal är bindande och rätt framtagna tryggar de ett samarbete under lång tid. I intervjuer 
har framkommit en oro över att ett dåligt uppbyggt avtal kan motverka vissa intressen och 
även leda till fördyring av verksamheter. 

Det har, i samband med detta, framkommit vikten av att se till att en potentiell ny ägare 
verkar för att, den i fastigheterna bedrivna verksamheterna, kan utvecklas på ett hållbart 
och stabilt sätt. Häri ligger även frågor kring flexibilitet dvs. att verksamheterna i fastighet-
erna kan komma att både behöva öka och minska över tid. 

Samtidigt ser flera intervjuade på de positiva fördelar som kan komma av att ett eventuellt 
kunna få ett större nyttjande av lokalerna. Ex kan skollokaler användas än mer aktivt på 
kvällar och helger utöver det som redan sker redan idag. I praktiken kan det innebära en 
större förslitning men också en mer markant upprustning för att klara detta högre tryck. 

Det anses vidare viktigt att välja en köpare som kan agera som partnerorganisation under 
lång tid framöver för att skapa en kontinuitet för de bedrivna verksamheterna med mini-
mala störningar även över tid. Två punkter har här särskilt framförts gällande bedriven 
verksamhet:  
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1. Skulle en privat köpare, eller en framtida köpare vid vidareförsäljning, förändra verk-
samheten på fastigheten riskerar kommunen att stå utan lokaler att bedriva verksam-
het i. Då står verksamheten utan lokal och en ny måste tas fram, sannolikt till en hög 
kostnad. 

2. Skulle en privat köpare besluta att sälja fastigheten vidare har kommunen sannolikt 
ett lågt direkt inflytande i affären och kan ha svårt att styra valet av köpare till en som 
lämpar sig väl till verksamheten. 

I dialog har även framförts att en försäljning av några enstaka fastigheter kan ses som en 
början på en större försäljning av andra typer av fastigheter. Fastigheter som exempelvis 
är nyare och inte behöver underhåll samt hyresfastigheter. Det finns både de som anser 
att detta är en positiv utveckling och andra som ivrar motsatsen.  

De avtal som tas fram måste, enligt flera intervjuade, vara långsiktiga och bestående och 
se till de befintliga verksamheternas bästa. I detta bör man vara tydlig med att se till hur 
fastigheterna används på dygns och veckobasis på samma sätt som på månads och års-
basis.  

De ansvar som inte finns med i inledande kalkyler och i undertecknade avtal kan leda till 
allvarliga konsekvenser i både ett kortare och längre perspektiv. Att noga planera för 
detta ses som prioriterat på samma sätt som hela tidsförloppet bör stolpas upp från beslut 
om försäljning fram till överlämning av fastigheter. 

Om ÖFAB behåller fastigheterna leder detta till att bolaget, i en nära framtid, måste 
igångsätta ett större underhåll. Alternativet är att vidmakthålla den nivå på fastigheterna 
som de är på nu men då kommer de att kräva en större investering längre fram. För att 
kunna hantera större utgifter behöver antingen besparingar göras inom andra områden 
alternativt höja hyran för berörda fastigheter eller för ett större fastighetsbestånd som där-
igenom betalar för underhållet.  

Utifrån kommunens perspektiv kan en försäljning peka på dels effekter som kan komma 
att leda till merförsäljning av andra fastigheter inom kommunen men det kan också leda 
till erfarenheter som bromsar upp en fortsatt utförsäljning. Det handlar då oftast om att de, 
enligt avtalet, beslutade punkterna inte efterlevs eller att ansvarsfördelningen inte är tyd-
lig. 

De som vistas i lokalerna kommer att märka att en gradvis upprustning kommer att ske i 
fastigheterna. De som praktiskt arbetar med fastigheterna idag kan komma att vara 
samma personer som arbetar där i en framtid. Samtidigt kan ny teknik komma att tillföras 
för ex energiförbättringar vilket gör att extern expertis kan komma att bli viktigare. 
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6 Ekonomin tvingar fram beslut snabbare / Ekonomiska konsekvenser 
Soliditeten inom ÖFAB är idag på den nivån att upprustning av befintligt fastighetsbe-
stånd och/eller att bygga nya (hyres-) fastigheter har blivit något mer problematisk. Detta 
kan ses som det mest primära skälet till varför en dialog förs kring försäljning av fastig-
heter. Bland fastigheterna finns idag ett eftersatt underhåll som dessutom behöver åtgär-
das inom en nära framtid.  

Inom ÖFAB återfinns ett uttalat problem med att få ekonomin kring ett antal av fastighet-
erna att gå ihop på ett hållbart sätt. Konsekvenser som kan komma att bli realiteter om 
inte en försäljning sker är att bristen på underhåll når en sådan punkt att de inte kan an-
vändas alternativt att de som arbetar och vistas i lokalerna inte längre vill vara där. Ett an-
nat resultat kan bli att ett minimumunderhåll tvingas fram men som över tid skjuter en 
större investering framför sig. 

En försäljning bör på lång sikt inte leda till ökade kostnader för kommuninvånarna förutom 
sedvanlig ökning enligt prisindex förutsatt att dagens hyror är marknadsmässiga. Detta 
baserat på att de verksamheter som återfinns i lokalerna fortsätter samt att de nya ägarna 
håller en konkurrensmässig prisnivå.  

Det framkommer att vissa lokaler lånas ut till olika verksamheter utan ersättning idag. 
Detta kan ha påverkan för icke-skolverksamhetens fortsatta existens på Öckerö. Detta 
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bör tas i beaktande och föras i dialog med nya ägare. Till exempel kan, som sker idag, 
övernattningar som sker vid årliga evenemang komma att bli mer problematiska att ge-
nomföra. Är det då skolan som hyr för sin verksamhet under nio timmar eller tjugofyra? 
Om den nya ägaren då hyr ut lokaler för full tillgänglighet ska skolan då i praktiken betala 
hyra för andra verksamheter? 

Det ses som prioriterat att se över behov och kravspecifikationer (befintliga och framtida) 
för att undvika oväntade kostnader. I denna del behöver även ansvarsfördelningar tydligt 
lyftas fram. Detta för att samtliga kostnader då enklare kan förutses. Det kan exempelvis 
handla om vem som ansvarar för köksmaskiner men också löpande underhåll kopplat till 
städning. 

För att bibehålla dagens kostnadsnivåer bör sannolikhet en fastighetsägare, befintlig eller 
ny, behöva verka mer effektivt för att minska kostnaderna för att kunna nå den sökta eko-
nomiska stabiliteten. Alternativet blir att höja hyran för att öka intäkterna om kostnader 
inte kan minskas.  

Det är viktigt att kalkylen har en reell förankring för att kunna möta de mål/krav som sam-
tidigt sätts. En eller flera externa värderingsfirmor bör genomföra värdering som kan jäm-
föras med kommunens egen värdering av fastigheterna. Detta medger en högre säkerhet 
i beslutsunderlaget för en transaktion men skapar också en tydlighet mot allmänheten. En 
väl genomtänkt plan bör även tas fram för den intäkt som görs på fastigheterna så att de 
används till välgrundade investeringar. Vid en försäljning friställs likvida medel som en 
engångshändelse, om dessa inte utnyttjas klokt finns risken att kommunen snart är i 
samma likviditetsbrist, kopplat till fastigheterna, som nu.  

Vid en försäljning föreligger risk att den privata aktören höjer hyrorna vilket leder till ökade 
kostnader för kommunen. Detta kan ex. göras med en hävd om att hyresnivåerna ej är 
marknadsmässiga eller i samband med en renovering och standardhöjning.  

Det bedöms relevant att genomföra en försäljning baserat på fastigheternas omedelbara 
behov av upprustning och detta i relation till ÖFAB,s ekonomiska läge idag där de redan 
är högt belånade.  
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7 En mindre organisation / Organisatoriska konsekvenser 
ÖFAB är ett affärsmässigt bolag men med kommunalt ägande. Det innebär att styrelsen 
och de anställda i ÖFAB ser till bolagets bästa i sina beslut på samma sätt som kommu-
nen beslutar utifrån sin verksamhet.  

En ny ägare av fastigheter kan komma bli en bättre ägare då de kan tillföra värden som 
idag inte finns. Om en utförsäljning sker så innebär det i praktiken att en betydande del 
av Öckerö Fastighets AB fastighetsbestånd minskar. Det innebär att ett antal personer 
kan komma att bli övertaliga inom den egna organisationen vilket främst gäller fastighets-
värdar men det kan också komma att minska på behovet även hos andra funktioner.  

Med en privat ägare kommer sannolikt en ökad formalisering av kommunikation och ären-
dehantering att ske. Detta får i så fall till följd en ökad administrativ börda men genererar 
samtidigt en effekt av att kostnader i olika moment tydligare framkommer. Beroende på 
hur avtalet skrivs kan det väntas att ärenden som tidigare skötts informellt inom kommu-
nens förvaltningsorganisation och som kanske delas informellt på andra kostnadsbärare 
nu i högre grad belastar hyresgästen.  

Skulle ÖFAB bli mellanhand för mellan nya ägaren och kommunen/verksamheterna så 
skulle sannolikt kompetensen inom ÖFAB öka. Dock kan detta också leda till problem då 
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den faktiska verksamheten i respektive fastighet då får en mellanhand att gå igenom. Nå-
got som kan leda till misstag och missuppfattningar. Behovet av en mellanhand bör bedö-
mas i relation till de respektive verksamheternas kompetens att hantera den typen av be-
ställarärenden samt hur en köpare/ny ägare beter sig i de frågorna.  

Det kan också vara så att under en övergångsperiod bör ÖFAB vara med i möten för att 
stötta samtliga parter då de sitter på historiska kunskaper på varje fastighet. 

Frågor och områden som kan vara av intresse att föra in från en ny ägare kan omfatta 
kompetensförstärkning kring sociala och rekreativa värden, luftrening och lokalklimat 
samt dagvattenhantering och livscykelanalyser. På den senaste punkten kan exempelvis 
en kostnadsmässigt dyrare renovering minska både på städkostnader och slitage över 
tid. 

Vid en försäljning bör berörda verksamheter få återkoppling snarast möjligt när det gäller 
de faktiska effekter som kommer att ske. De personer som verkar inom fastigheterna idag 
kan komma att känna en oro och osäkerhet inför det som är okänt. Detta samtidigt som 
andra kan känna tillförsikt att det kommer att bli bättre.  

Att genomföra en försäljning till en etablerad fastighetsaktör med lång vana att förvalta of-
fentliga fastigheter ses som en viktig del vid en försäljning. En sådan aktör kan dessutom 
bibringa erfarenheter till redan existerande verksamheter inom ÖFAB.  

De personer som berörs direkt vid en försäljning kan, om detta arbete prioriteras, ges 
andra ansvar inom kommunen. Det handlar främst om fastighetsvärdar. I en förlängning 
kan fler personer komma att beröras. En medvetenhet om detta bör finnas med i en över-
gegripande planering. 

I dialoger har ofta verksamheterna blandats ihop med lokalerna. I praktiken är detta två 
olika diskussioner men som ändå hör ihop.  
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8 Närsamhällets konstanta förändring / Samhälleliga konsekvenser 
Öckerö kommun befinner sig, som resten av landets kommuner, i en ständig förändring 
gällande befolkningens utveckling. I dialoger har framkommit att det finns en brist på ”bil-
liga” instegsboenden för unga. Detta ses som viktigt då man vill skapa möjligheter för 
unga individer att flytta in eller bo kvar inom kommunen. 

När vi ser på faktiska befolkningsförändringar ser vi att den mest dramatiska förändringen 
sker för målgruppen som kan komma att behöva äldreboende. Solhöjden som är det 
äldreboenden som finns med i planen om försäljning har idag 180 platser. I kommunen 
planeras idag för ytterligare 40 platser vilket, enligt kommunens uträkningar, kommer att 
göra att boendet kommer att räcka fram till 2030 utifrån de prognoser man arbetar med 
idag.  

Utvecklingen visar samtidigt på att det kan komma att finnas en faktisk oro över att det 
inte finns tillräckligt med boenden alternativt att en oro som kan uppstå relaterat till om en 
ny ägare ser att dagens nivå på boende består (eller blir bättre/sämre).  
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På Öckerö har Solhöjden ett högt anseende och det finns en uttalad vilja att se till äldre-
vården bibehåller samma höga nivå. På samma sätt finns det en uttalad oro att denna 
nivå kan komma att sänkas om fastigheten säljs. Här är det viktigt att betona kommunens 
respektive ÖFAB,s ansvar. Kommunen har ett antal åtagande som ska uppnås och vissa 
av dessa gäller omsorg och skola. De beslut som kommunen tar kan påverka ÖFAB,s 
verksamhet som i sin tur har ett klart och tydligt mål med sin verksamhet.  

Viljan att ha bra skolor är stark på Öckerö. Idag finns en medvetenhet om att flera av fas-
tigheterna är i behov av upprustning. Skolorna är även viktiga institutioner för att skapa 
attraktivitet för eventuellt inflyttande familjer och då inte enbart skolresultat och de psyko-
sociala delarna utan även de fysiska miljöerna. I vilket skick de är, hur man tar sig till des-
amma och hur de ligger i omgivningen. 

Utifrån detta ska det ses som prioriterat att ha en öppen dialog kring utvecklingen av en 
försäljning. Varför den görs och hur den går till. Processen bör ske genom hög transpa-
rens för samtliga, externt, utanför kommunens verksamhet, inblandade och de som kan 
komma att ha synpunkter. Att sälja till värderat belopp ses vidare som prioriterat om inte 
ytterligare klausuler/krav lagts till avtal som kan komma att förändra kostnadsbilden över 
tid.  

På samma sätt bör de alternativt som framkommer under de eventuella dialoger som fö-
regår en försäljning beaktas och besvaras. 

I flera av fastigheterna sker idag olika former av ideell verksamhet. Hur dessa berörs efter 
en försäljning bör beaktas. Kan verksamheterna vara kvar? Kan det komma att tillkomma 
kostnader? Hur stora är dessa och vem kommer att stå för dessa kostnader? 

Att inte påbörja ett arbete som konsekvent handlar om att upprusta berörda fastigheter 
kan leda till större kostnader över tid än att inte starta en process i närtid. Vissa kan se 
detta som en början av större utförsäljning av fastighetsbeståndet men det kan också re-
sultera i andra effekter som vi inte riktigt känner till i dagsläget.  

Samhället i stort utvecklas i takt med att nya erfarenheter görs, både nationellt och inter-
nationellt. Ett enkelt exempel på detta är dels den redan nämnda demografiutvecklingen 
men också teknikutvecklingen. Skolor, vård och omsorg bedrivs idag på ett för vårt sam-
hälle optimalt sätt. I en nära framtid kan dessa verksamheter komma att bedrivas på an-
norlunda utifrån krav som medborgarna ställer. Att vara öppen för detta ses som priorite-
rat. 
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9 Starka kommuninvånare / Sociala konsekvenser 
Kritik från allmänheten, men också från de som arbetar eller visats i berörda fastigheter, 
har förts fram; i media, i enskilda samtal till ansvarig och vid olika möten. Att ta hänsyn 
och ha en öppen dialog kring frågorna ses som viktigt. Försäljningen av allmännyttiga fas-
tigheter riskerar, enligt flera intervjuade, att få kritik då det finns starka personliga kopp-
lingar till dessa genom de personliga relationer till de som vistas i lokalerna (barn och de-
ras föräldrar. Äldre och deras anhöriga). Det uppfattas att det kan finnas en känsla av ett 
gemensamt ägande av fastigheterna genom kommunens ägande och att det finns risker 
om kommunen/de förtroendevalda inte kommer att kunna ha ett starkt inflytande till loka-
lerna och dess verksamhet i en framtid. 

På så vis kan invånarna på Öckerö känna ett eget ägarskap eller en känslomässig kopp-
ling till lokalerna. Detta fenomen tycks generellt svagare, enligt de intervjuade, med bo-
stadsfastigheter där de boende har en direkt anknytning.  

Om en privat ö-utomstående fastighetsaktör genomför en stor fastighetstransaktion med 
kommunen kan detta leda till en upplevelse om ett hot eller en uppluckring mot ö-identite-
ten och den upplevda idyllen. 

I de dialoger vi haft vill vi särskilt betona att det behöver tydliggöras att det går en skilje-
linje mellan ägandet av en fastighet och verksamheten i densamma. Dialogerna har, inte 
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sällan, en förmåga att gå in i varandra. Verksamheterna i en byggnad kan ställa krav på 
att fastigheten är utformad på ett speciellt sätt utifrån lagar och förordningar. På samma 
sätt lyder fastigheten under ett regelverk för hur det måste utformas. Utöver detta handlar 
det om vad som kan anses som ett rimligt slitage. Ett långsiktigt ägande som inkluderar 
städning kan, till exempel, se det som mer fördelaktigt att lägga in ett dyrare golv för att 
genom detta minska tidsåtgången i det dagliga värvet. 

Om vi lyfter fram kritiken som förts fram till de fysiskt berörda fastigheterna och inte verk-
samheten i desamma har det främst handlat om slitage och eftersatt underhåll. Konkreta 
renoveringsbehov har lyfts fram där nyttjare av fastigheterna och ansvariga både för verk-
samheter och fastigheter har medverkat. Det har gällt relativt basala saker såsom att 
kunna öppna och stänga fönster men också det mer allvarliga såsom frågor kring el och 
ventilation.   

En fråga som mer berör verksamheten utanför både skola och de fysiska lokalerna hand-
lar om deras möjlighet till att vara på platser där de kan klättra och leka utanför skolgår-
darna. Dialogen visar på behovet av att behålla de små gröna fickor av träd och buskar 
som finns runt skolorna och lyfter därmed andra mer ”klassiska” krav på en fastighets 
funktion såsom el och ventilation. 

En annan fråga som aktivt lyfts fram, och som i grunden inte den här rapporten berör, gäl-
ler hyresbostäder. Det finns brist på bostäder inom kommunen och det ses som viktigt att 
skapa sådana för att säkra fler arbetstagare i kommunen. 

Att vistas i lokaler där underhållet är försummat är inte bra för någon part. Det kan dessu-
tom ses som extra prekärt om fastigheter där skolbarn och äldre vistas under långa tider. 
Begreppet attraktionskraft blir allt viktigare när det gäller att locka till sig nya medborgare 
till en plats eller en ort. Att visa på att de gemensamma semioffentliga lokalerna är på en 
icke diskutabel nivå ska ses som prioriterat.  
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10 Förtroendevalda beslutar på flera nivåer / Politiska konsekvenser 
Det finns en politisk enighet både på kommunnivå och inom ÖFAB om att det måste till 
åtgärder för att förbättra likviditeten för ÖFAB. Hur detta ska ske finns det olika tankar om. 
Några pusselbitar handlar om att vissa verksamheter anses som viktigare att äga än 
andra. På samma sätt ser man att de som använder, eller visas i lokalerna kan ha åsikter 
om ägandet och deras röster måste respekteras på något sätt. En sådan tanke handlar 
om att skollokaler anses, enligt de intervjuade, som mindre prioriterat att det är kommu-
nen som är ägare till samtidigt som det finns en mer uttalad vilja att äldreboendet Solhöj-
den bör förbli en kommunal fastighet. 

Det anses vidare att det är av stor vikt att en ny ägare ska kunna visa på att man i tidigare 
förvärv har stött densamma på ett bra och hållbart sätt.  

Det är vidare relevant att säkerställa att orsaken till den finansiella ställningen kring en fö-
restående affär blir fullt utredd. Det finns, säger man, en risk för att försäljningen kan ske 
på felaktiga grunder och leda till oönskade resultat om orsaken till den nuvarande ställ-
ningen ej till fullo spårats till sin källa. Frågor rörande hyressättning, avtalsstruktur, be-
ställnings- och leveranshantering samt efterlevnaden av dessa är då relevanta att stu-
dera. Om en försäljning grundar sig på en ofullständig lägesbild kan det eftersökta resul-
tatet att komma att utebli.  
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I de dialoger som återfunnits har det dels framkommit att det finns en oro över hur känslig 
verksamhetens ekonomi verkligen är? I dagsläget står ÖFAB för ett antal frågeställning 
och där det är tydligt att de utpekade fastigheterna inom en snar framtid behöver be-
kostas för att inte hamna på en nivå där underhållet blir en oöverstiglig kostnad. 

För att hantera dessa kostnader finns olika vägar att gå förutom en ren försäljning. En så-
dan handlar ex om att genomföra en hyreshöjning för att finansiera en upprustning. Dock 
behöver det samtidigt, med största sannolikhet, belånas medel vilket kan bli problematisk 
då fastigheterna redan idag är högt belånade. 

Andra aspekter som bör föras fram handlar om vilka konsekvenser olika potentiella höj-
ningar skulle kunna ge på verksamhetens faktiska kvalité och genomförbarhet. Man be-
höver här räkna, eller i vart fall förbereda sig på en omkostnadshöjning för verksamheten 
i försäljningskalkylen. Något som kan komma att påverka verksamheten i sig relativt di-
rekt och kommunen som helhet över tid? 

Utöver frågan om en relativt snabb affär eller en avvaktan på ytterligare utredningar åter-
finns beslutsnivåerna. ÖFAB är ett kommunalt ägt bolag till hundra procent och dess sty-
relse består av förtroendevalda kommunpolitiker. ÖFAB,s styrelse har i uppdrag att se till 
bolagets bästa och kommunstyrelsen till kommunens bästa. Här finns vissa motsättningar 
och vår uppfattning är att samtliga inblandade parter har en övergripande samsyn kring 
framlagda problem och dess konsekvenser baserat på var man sitter i beslutskedjan. 

En av de samsyner som återfinns handlar om transparens. Att visa på öppenhet mot 
medborgarna och det omgivande samhället ses som prioriterat. Att ha en hög nivå på ar-
betet och lyfta fram anledningarna till beslut bör motverka kritik. Offentlighetsprincipen i 
sig ska ses som prioriterat att följa och en hög grad av insyn premieras.  

Kommunen eller företrädare för kommunen genom ÖFAB,s styrelse sitter på mandatet att 
besluta om att påbörja eller avvakta en renovering. Att genomföra eller avvakta en försälj-
ning. Alternativt att genomföra ytterligare utredningar och då med betoning på att se till 
den reella ekonomin i de relevanta fastigheterna.  

Fastigheterna behöver genomgå ett antal förbättringar och utifrån de dialoger som förts 
handlar besluten mer om ett ideologiskt ställningstagande än om de faktiska besluten. Att 
äga och ansvara för en drift av någonting kräver ett löpande underhåll.  
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