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Bakgrund till ärende 
 

Flerårigt arbete 

Under många år har ledningen och styrelsen arbetat med att se över vilka fastigheter som 
bolaget bör äga. Bland annat finns ett antal enheter som oftast är mindre som anses mindre 
strategiska. Stora investeringar i nya fastigheter har genomförts vilket ökat 
balansomslutningen och omsättningen då nya lokaler tagits i bruk för uthyrning. Den stora 
investeringsvolymen i kommunala lokaler har visserligen kompenserats genom 15%-iga 
ägartillskott men dessa har inte förhindrat att soliditeten fortsatt sjunka och ligger vid 
bokslutet 2015 under 8 %. 
 
Under 2015 och 2016 har dessa diskussioner intensifierats vilket inneburit att initiativ tagits 
att se vilka intressenter som finns som kan tänkas vilja investera i samhällsfastigheter inom 
Öckerö kommun.  
 

Ekonomisk analys 

För att uppnå en soliditetsökning har identifierats fyra olika alternativ i den Strategiska 
fastighetsanalys som presenterats för styrelsen och för kommunfullmäktige: 
 

 Tillskott genom förbättrade resultat från den löpande verksamheten (höja intäkterna 
och/eller minska kostnaderna) 

 Tillskott genom förbättrade resultat från investeringsverksamheten (försäljning av 
tillgångar) 

 Tillskott från ägaren (nyemission eller ägartillskott) 
 Kombinationer av ovanstående tre alternativ 

 
Under hösten har bolagets VD och ordförande tillsammans med KS ordförande, kommunchef 
och kommunens ekonomichef träffat Kommuninvest på ett uppföljningsmöte. Av mötet 
framgick att bolaget dels ligger högt i deras riskanalys och att även om man inte uttalar detta 
så finns risk för negativ kreditprövning vid framtida upplåning. 
 
VD gör bedömningen att soliditeten över tiden inte bör sjunka ytterligare för att kunna 
möjliggöra renoveringar och nybyggnationer samtidigt som en hög belåning ger ökade risker 
vid förändrade marknadsräntenivåer. Ett förslag har varit att avyttra sådana fastigheter som 
kan ge goda resultat för att på så sätt sänka belåningsgraden och höja soliditeten. 

Val av Hemsö 
 

Möte med fastighetsägare samt beslut om Hemsö 

I februari och mars 2016 träffade VD och ordförande Riskhem och Hemsö. Dessa valdes ut 
då de dels ägs av långsiktiga ägare i form av AP-fonder (Rikshem också av AMF-pension) och 
att de har långvarig erfarenhet av förvaltande av samhällsfastigheter. Goda vitsord fanns 
också om bolagen.  
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Rikshem hade vid tidpunkten problem med omsättning i styrelsen och flera artikelserier i 
större dagstidningar. De bedömdes också efterfråga en relativt stor stock fastigheter för att 
vara intresserade. Hemsö visade större intresse, var tydligt långsiktiga och var intresserade 
av en något mindre stock för att bygga långsiktiga relationer med förhoppningar om att 
utveckla affären efter hand.  
 
Under våren har kontakterna löpande stämts av med styrelsen och klartecken att fortsätta 
diskussionerna har erhållits. I mars genomfördes också ett möte mellan presidierna i KS och 
bolagsstyrelsen. I juni genomförde ÖFAB-dagen med målet att på nytt informera KS om 
processen. Inbjudna var alla ledamöter och ersättare i bolagsstyrelsen och KS.   
 
I september presenterades den konsekvensanalys som Sweco genomfört. Inbjudna var 
samtliga ledamöter och ersättare i bolagsstyrelsen och KS.  
 

Statsstödsproblematik 

I grunden finns två alternativ om bolaget ska avyttra tillgångar. Det enklaste och tydligaste 
alternativet är ett öppet anbudsförfarande. I likhet med en offentlig upphandling sätter man 
värde på olika kvalitativa utvärderingskriterier samt på prissättning. Den som erbjuder det 
mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet erbjuds då köpa tillgångarna. 
 
Det andra alternativet är att bolaget aktivt diskuterar en eventuell avyttring med en specifik 
intressent, i detta fall Hemsö. Överlåtelsen måste sedan prövas så att man inte genomför en 
avyttring som kan innebära ett otillåtet statsstöd. I första hand görs detta genom att man 
använder en eller flera oberoende värderingsinstitut som marknadsvärderar fastigheter och 
andra delar som ingår i avyttringen. 
 
I likhet med offentliga upphandlingar kan det finnas betydande svårigheter att värdera 
kvalitativa värden såsom långsiktighet, stabila ägare och hållbart fastighetsförvaltande. 
Sådana kvaliteter har utvärderats i samband med samtal och diskussioner med Hemsö och 
bolaget bedöms leva upp till sådana värden som bolaget kan stödja. Därför har bolaget valt 
att arbeta med en aktör och föreslå en avsiktsförklaring med Hemsö. Det är dock av yttersta 
vikt att nyttja juridisk expertis för att undvika problematik kring olagligt statsstöd.  
 

Paketering 

Normalt sett avyttras fastigheter genom att själva fastigheten överlåts från säljaren till 
köparen med t.ex. ett undertecknat köpebrev med vilket köparen kan söka lagfart. Ett 
alternativt arbetssätt är genom att bilda ett dotterbolag till vilket fastigheterna överlåtes till 
skattemässigt restvärde vilket normalt sett är lägre än både bokfört värde och 
marknadsvärde. På det skattemässiga restvärdet får stämpelskatt betalas. I nästa steg 
överlåtes aktierna i bolaget eller bolagen som äger de överförda fastigheterna. Överlåtelsen 
av aktierna är sedan normalt skattefri. Genom denna arbetsprocess kan bolaget minska det 
skattemässiga underlaget och därmed behålla en större andel av köpeskillingen vilket kan 
användas för ny-, om- och tillbyggnationer liksom genom att minska de utestående lånen.  
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En paketeringslösning kan av anses vara skatteoptimerande vilket öppnar för potentiella 
diskussioner. En öppen och tydlig motivering till val av upplägg bör dock innebära möjlighet 
till en acceptabel förklaring. Som VD rekommenderas en paketeringslösning då detta är ett 
normalförfarande inom fastighetsbranschen och främst inom den privata sfären. Öckerö 
Fastighets AB bör använda den metod som innebär största och bästa utfall för bolaget utan 
att kliva utanför moraliska och etiska gränser.  
 

Avsiktsförklaring 

Vad innebär avsiktsförklaringen? 

En avsiktsförklaring är ett avtal där två parter skriver under att man ska påbörja ett arbete 
vilket kan leda till en framtida affär. Genom avsiktsförklaringen förbinder vi oss inte att 
genomföra en affär men däremot förbinder vi oss att under en viss period diskutera just 
denna affär endast med Hemsö.  
 

Sekretess och information 

Såväl Hemsö och Öckerö Fastighets AB är intresserade  ha en så transparent redovisning som 
möjligt där allmänhet erbjuds insyn i så stor utsträckning som möjligt. Sekretessrubriken är i 
första hand till för att skydda säljarens intressen så att t.ex. värderingar som produceras inte 
kan nyttjas av den specifike eller framtida köpare. Rubriken har granskats särskilt av juridisk 
expertis.  

Hyreslängd och avtalsinnehåll 

VD och styrelseordförande har haft ett flertal möten med representanter från hyresgästen 
Öckerö kommun. Ansvarig för hyresgästfrågor är samhällsbyggnadschefen. På möte den 20 
september meddelades att kommunen önskar likvärdiga avtal som de man har idag med 
Öckerö Fastighets AB. Detta innebär att i hyran ska ingå media såsom vatten, el, sophämtning 
och värme liksom såväl inre som yttre underhåll. Som förslag fanns att detta skulle ligga 
utanför hyresavtalet och betalas av hyresgästen. Hyran skulle då minskas med samma nivå 
som en normaliserad kostnad för respektive kategori.  
 
Fördelen med det val kommunen meddelat är en större säkerhet på vilka kostnader 
kommunen kommer ha för de fastigheter man har. Man behöver heller ingen eller en liten 
fastighetsorganisation. Nackdelen är att man får mindre chans att påverka vilket inre 
underhåll som ska prioriteras och hur. Man kommer heller ha mindre incitament att spara 
på energi, vatten och sopförbrukningMed media utanför hyran hade man dels kunnat 
påverka kostnaderna och använt dessa till annan verksamhet och dels hade man kunnat 
arbeta mer med hållbarhet. Samtidigt står man med risken att kostnaderna ökar och man 
istället kommer behöva spara på andra områden.  
 
Med ansvar för inre underhåll skulle också en risk finnas att man behöver kunskap och 
resurser för att ta beslut kring vilket underhåll som bör prioriteras. Möjlighet att påverka och 
genomföra det underhåll som efterfrågas av verksamheten minskas då ansvar och beslut 
ligger hos fastighetsägaren. Man riskerar också att fastighetsägaren tar beslut som kan vara 
kostnadsdrivande inom andra verksamheter inom kommunen såsom lokalvård. 
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Beslutande vid aktuellt möte var samhällsbyggnadschefen och närvarande var bolagets VD 
och styrelseordförande liksom kommunens ekonomichef och utredare från såväl  Barn- och 
utbildningsförvaltningen som Socialförvaltningen. 
 
Avtalens längd bedöms vara mellan 20 och 25 år. Specifik längd bör beslutas först då faktiskt 
avtal diskuteras.  

Förslag nästa steg 
Om styrelsen beslutar stå bakom att en avsiktsförklaring arbetas fram och tecknas med 
Hemsö bör frågan skickas till kommunstyrelsen för vidare hantering.  
 
Nästa steg är att med hjälp de ingående värden i hyresavtalen som presenterats ovan kan 
Hemsö lämna prisindikation vilket innebär att en första bedömning kan göras kring om det 
är intressant för bolaget för fortsatt diskussion.  
 
Bolaget har genomfört inventering och analys av fastigheterna Solhöjden, 
Västergårdsskolan, Solhagen, Smörblommans bamba och Bergagårdsskolan (så kallad 
Technical and enviromental due dilligence). Det arbete som är nedlagt kommer oavsett utfall 
av diskussion vara av stort värde för bolaget då de insatser som föreslås oavsett bör 
genomföras inom ett visst tidsintervall.  
 
För att kunna genomföra en slutgiltig affär behövs flertalet fastighetsbildningar genomföras 
liksom förändring av bland annat värmesystem då det finns fastigheter som idag har 
gemensam försörjning.   


