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Datum
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Kommunfullmäktige
Plats:
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Tid:

måndag 9 mars 2020 kl. 18:30
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Ärende
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Anderssons minnesfond
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Revisionsreglemente
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-28

Referens

KS 2020/00074

Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Avsägelse - Ledamot Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny
röstsammanräkning för Ockelbo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Matilda Hålén (SD) har i skrivelse 2020-02-03 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-17

Referens

KS 2020/00073

Kommunarkivet
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Avsägelse/Fyllnadsval - Ledamot Utbildnings- och
kulturnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Avsägelse från uppdrag som ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden
från Theresia Mörtman (SD) godkänns.
2. XX (SD) utses som ny ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Theresia Mörtman (SD) har 2020-02-17 inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden.

Beslutet ska skickas till
Utbildnings- och kulturnämnden
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 37

Dnr 2020/00073

Avsägelse/Fyllnadsval - Ledamot Utbildnings- och
kulturnämnden (SD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Avsägelse från uppdrag som ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden
från Theresia Mörtman (SD) godkänns.
2. Vakant (SD) utses som ny ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden.
Ärendebeskrivning
Theresia Mörtman (SD) har 2020-02-17 inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-04
2020-02-28

Referens

KS 2019/00783

Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Fyllnadsval - Ersättare Utbildnings- och kulturnämnden
(MP)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Tove Lindström (MP) utses som ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har en vakanshållen plats som ersättare i Utbildnings- och
kulturnämnden.
Beslutet ska skickas till
Utbildnings- och kulturnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 34

Dnr 2019/00783

Fyllnadsval - Ersättare Utbildnings- och kulturnämnden
(MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Tove Lindström (MP) utses som ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden.
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har en vakanshållen plats som ersättare i Utbildnings- och
kulturnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-04

Referens

KS 2020/00095

Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Fyllnadsval - Ersättare Socialnämnden (M)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
XX (M) utses som ersättare i Socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har en vakanshållen plats som ersättare i Socialnämnden.

Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 36

Dnr 2020/00095

Fyllnadsval - Ersättare Socialnämnden (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Vakant (M) utses som ersättare i Socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Moderaterna har en vakanshållen plats som ersättare i Socialnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-04
2020-02-28

Referens

KS 2019/00778

Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Fyllnadsval - Ersättare Gästrike återvinnare
förbundsfullmäktige (S)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Anna Schönning (S) utses som ersättare till Gästrike återvinnare
förbundsfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har en vakanshållen plats som ersättare i Gästrike
återvinnare förbundsfullmäktige.

Beslutet ska skickas till
Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 35

Dnr 2019/00778

Fyllnadsval - Ersättare Gästrike återvinnare
förbundsfullmäktige (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Anna Schönning (S) utses som ersättare till Gästrike återvinnare
förbundsfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har en vakanshållen plats som ersättare i Gästrike
återvinnare förbundsfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-11

Referens

KS 2019/00759

Kommunkontoret
Sjödin, Lars, 0297-55505
lars.sjodin@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Förvärv av fastigheter - Wij trädgårdar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Förvärva fastigheten Wij 1:110 av Wij Säteri AB till ett pris enligt
värdering.
2. Förvärva fastigheten Wij 1:263 samt byggnaderna Eldtemplet och Ateljén
av Stiftelsen Wij Trädgårdar till ett pris enligt värdering.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade 2018-10-01 § 63 att anta tidplan för övergång till
förändrad drift- och ägandeform för Wij Trädgårdar.
Kommunen har följt tidplanen enligt fullmäktiges beslut och tagit över drift
och skötsel av trädgårdsparken i och med övertagandet av
trädgårdsmästarna.
Kommunen har under 2019 också bedrivit upphandling av de kommersiella
verksamheterna på Wij Trädgårdar. Upphandlingen är i dags dato i slutfasen
och leverantör av de kommersiella verksamheterna bedöms vara
kontrakterad under februari 2020. Tilldelningsbeslut kan fattas före
eventuellt beslut av fullmäktige att överta fastigheterna men
tilldelningsbeslutet gäller endast under förutsättning att fullmäktige fattar
ovanstående beslut.
Kostnaderna för Wij Trädgårdar har under 2019 inte överstigit 3 mkr.
Ungefär hälften har belastat Tekniska kontoret i och med övertagandet av
personal och den andra hälften har gått till bidrag till Stiftelsen Wij
Trädgårdar för driften under säsong 2019.
Det som återstår för fullföljandet av tidplanen är att kommunen förvärvar
fastigheterna och kontrakterar leverantör av de kommersiella
verksamheterna enligt ovanstående förslag till beslut.
Ärendet
Beslutad tidplan FM 181001:
2018 Process påbörjas för övertagande av fastigheter och personal.
12

Datum

2020-02-07

Ockelbo kommun

KS 2.7.1.3
2019/00759

Aktuell likviditetssituation löses med hjälp av ett utökat borgensåtagande,
där 2 mkr är ny borgen. Förstärkningen krävs för att täcka ett förväntat
underskott och för att inleda investeringar under lågsäsong.
2019 Kommunen tar över fastigheter, park, drift och skötsel,
fastighetsförvaltning och aktuell personal.
Kommersiell verksamhet och besöksmålet på Wij säsongen 2019 driftas på
uppdrag från kommunen.
Fokus ligger på planering framåt, kontraktera entreprenörer osv.
Kostnaden bedöms hamna inom 3 mkr under 2019. Hur fördelningen blir är
avhängigt av hur fort processen med övertagande fortskrider.
2020-2021 Alla åtgärder vidtagna och den nya organisationen på plats.
Med entreprenörer på plats i de kommersiella delarna och med förväntade
synergieffekter med kommunens verksamheter bör kostnadsbilden förbättras.
En utökad investeringstakt är dock att förväntas.
Fastigheter
Priset på fastigheterna grundar sig på de fastighetsvärderingar som gjorts.
Hänsyn bör dock tas till det underhållsbehov som framkommit vid djupare
teknisk besiktning. Även intäktssidans hyresintäkter bör bedömas utifrån hur
stabila och säkra de är i en framtid. Ett hyresbortfall får också betydelse för
hur fastighetens avkastning beräknas och därmed även en påverkan på
försäljningspriset.
Fastigheterna är idag belånade till drygt 11 mkr med till största del
kommunal borgen. Lånen hos Kommuninvest bör kunna övertas av
kommunen vid en fastighetsaffär och får därmed begränsad
likviditetspåverkan.
Driftkostnader
Se bilaga ”Fastighetsinformation Wij T 191121”.
Ränta och kapitalkostnader: Beroende på köpeskillingen bör avskrivningar
och räntekostnader hamna på ca 600 tkr/år. Målsättningen är att detta ska
täckas av hyresintäkter.
Inventering och besiktning av fastigheter. Tekniska kontoret har men hjälp
av Johnson konsult Andreas Östblom inventerat status på fastigheterna och
bedömningen är att det finns ett underhållsbehov om ca 11 mkr de närmaste
10 åren. Se Inventering samt förslag på investeringsplan i bilagor
.
Kostnader för ev tillkommande investeringar ska i första hand täckas av
ökade hyresintäkter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 22

Dnr 2019/00759

Förvärv av fastigheter - Wij trädgårdar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Förvärva fastigheten Wij 1:110 av Wij Säteri AB till ett pris enligt
värdering.
2. Förvärva fastigheten Wij 1:263 samt byggnaderna Eldtemplet och Ateljén
av Stiftelsen Wij Trädgårdar till ett pris enligt värdering.
Marit Rempling (C) meddelar jäv och deltar inte i beslut av ärendet.
Reservation
Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD), Linus Gunnarsson (M) och
Dan Brodin (KD) reserverar sig till förmån för Jonny Lindbloms (SD)
yrkande.
Ärendebeskrivning
Fullmäktige beslutade 2018-10-01 § 63 att anta tidplan för övergång till
förändrad drift- och ägandeform för Wij Trädgårdar.
Kommunen har följt tidplanen enligt fullmäktiges beslut och tagit över drift
och skötsel av trädgårdsparken i och med övertagandet av
trädgårdsmästarna.
Kommunen har under 2019 också bedrivit upphandling av de kommersiella
verksamheterna på Wij Trädgårdar. Upphandlingen är i dags dato i slutfasen
och leverantör av de kommersiella verksamheterna bedöms vara
kontrakterad under februari 2020. Tilldelningsbeslut kan fattas före
eventuellt beslut av fullmäktige att överta fastigheterna men
tilldelningsbeslutet gäller endast under förutsättning att fullmäktige fattar
ovanstående beslut.
Kostnaderna för Wij Trädgårdar har under 2019 inte överstigit 3 mkr.
Ungefär hälften har belastat Tekniska kontoret i och med övertagandet av
personal och den andra hälften har gått till bidrag till Stiftelsen Wij
Trädgårdar för driften under säsong 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

Det som återstår för fullföljandet av tidplanen är att kommunen förvärvar
fastigheterna och kontrakterar leverantör av de kommersiella
verksamheterna enligt ovanstående förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Utredning Wij Trädgårdar 2018
Ockelbo Vi 1_110 Wij trädgårdar text 2018
Ockelbo Vi 1_110 kalkyl
BILAGA 3 Ogonblicksbild idag
BILAGA 4 Ogonblicksbild i morgon
Ockelbo Vi 1_263 och del av Vi 1_110.org
Underhållsplan Wij 2020-2029 2020-02-06
Fastighetsinformation Wij T 191121
Inlägg
Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD), Dan Brodin (KD),
Martin Sund Svensson (V), Birger Larsson (C), Göran Ström (S),
Linus Gunnarsson (M)
Yrkande
Jonny Lindblom (SD) yrkar på avslag på förvaltningens förslag, att förvärva
fastigheterna, och föreslår istället att fastigheterna ska försäljas på den öppna
marknaden.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Jonny Lindbloms (SD) yrkande mot
förvaltningens förslag och finner bifall till förvaltningens förslag, att
förvärva fastigheterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Värdeutlåtande
Kommun

Ockelbo

Objekt

Vi 1:263, jämte byggnader på Vi 1:110

Värdetidpunkt

2019-11-19

Företagssäte:
Org. nr: 556760–5026
Värderingsinstitutet Norra AB c/o
VärderingsInstitutet A. Sundqvist AB
Värmbolsvägen 7
641 52 Katrineholm

Växel: 026–102904

norra@properate.se
www.properate.se
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Vi 1:263, del av Vi 1:110
2019-11-19

Gävle
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Ockelbo
Vi 1:263, del av Vi 1:110
2019-11-19

Gävle

1

UPPDRAGET

1.1

Uppdragsgivare
Stiftelsen Wij Trädgårdar, 885501-4687
Att: Malin Hermanson
Herrgårdsvägen 2
816 26 Ockelbo

1.2

Syfte
Syftet med uppdraget är att uppskatta objektets marknadsvärde. Underlag för värderingen se vidare punkt 3.1. Begreppet marknadsvärde, se vidare punkt 4.
Vi utför alla uppdrag enligt allmänna villkor för värdeutlåtande (se närmare www.pro-

perate.se)

1.3

Värdetidpunkt
Marknadsvärdet hänför sig till värdetidpunkten 2019-11-19.

1.4

Förutsättningar
I värderingen förutsätts att lämnade uppgifter från uppdragsgivaren är korrekta.
Bedömda hyror för egenanvändare förutsätts i värderingen och bedöms marknadsmässiga. Värderingen innefattar ovanstående objekt, jämte tre byggnader på ofri grund
uppförda på fastigheten Ockelbo Vi 1:110.

1.5

Ändamål
Marknadsvärdebedömningen skall enligt uppdragsgivaren användas för internt bruk.

1
19

Ockelbo
Vi 1:263, del av Vi 1:110
2019-11-19
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2
2.1

2.2

S A M M A N F AT T N I N G AV V Ä R D E B E D Ö M N I N G
JORDBRUK

Värderingsobjekt
Registerbeteckning

Ockelbo Vi 1:263

Adress

Herrgårdsvägen 2, 816 26 Ockelbo

Kommun

Ockelbo

Område

Vi

Upplåtelseform

Äganderätt

Nybyggnadsår

Uppgift saknas

Värdeår

Uppgift saknas

Värdetidpunkt

2019-11-19

Användning

Obebyggd jordbruksenhet (för kultur och trädgårdsändamål)

Typkod

110

Allmän beskrivning
Värderingsobjektet består av en jordbruksfastighet med tre ekonomibyggnader och är
beläget i Ockelbo, ca 1 km sydväst om centrum. Omgivande bebyggelse utgörs av Wij
herrgård, kulturbyggnader och villor. Fastigheten är bebyggd med en stolplada, ett kulturmagasin och ett turbinhus vid gamla entrén. Därutöver finns tre byggnader på ofri
grund, Eldtemplet, ett växthus och Ateljen med växthus vid nya entrén. Samtliga byggnader är uppförda på olika sätt. Grunder med gjuten sockel, stenstolp, lekablock och
stensättning. Fasader av glas, timmer eller träpanel. Yttertak av glas eller profilerad plåt.
Turbinhuset har kopplade-/enkla fönster övriga byggnader saknar fönster. Sammanlagd
uthyrningsbar area uppgår till ca 2 317 kvm. Den odlingsbara åkermarken uppgår till ca
10 ha, skogsimpediment ca 6 ha och övrig mark ca 2 ha. På åkermarken finns två
master uppförda, vilka inte tillhör fastighetsägaren. Åkermarken är utarrenderad.
Uppvärmning finns endast i Växthuset, Stolpladan och Turbinhuset saknar uppvärmning,
men el finns framdragen utom till Stolpladan. Tomtarealen uppgår till 175 238 kvm. Fastigheten genomkorsas av grusade vägar och gångstråk. I den södra tomtgränsen finns
en å med damm och allmänt bad.

2
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Vi 1:263, del av Vi 1:110
2019-11-19

Gävle

2.3

Ekonomiska förhållanden
Fastighetsägaren disponerar samtliga lokalytor i samarbete med Wij Säteri AB och har
inte lämnat några uppgifter på hyresintäkter. Den bedömda hyran uppgår till 281 Tkr/år,
motsvarande 121 kr/kvm LOA. Hyran bedöms marknadsmässig och avser kallhyra inkl.
fastighetsskatt. Ett värdetillägg för bedömda intäkter från den utarrenderade/egendisponerade åkerarealen motsvarande 3,5 tkr per år beaktas i driftnettoprognosen (8.2) samt
sammanfattande värdebedömningen (9.2) med bruttokapitaliseringsfaktor 5,89.
Drift- och underhållskostnaderna uppskattas till ca 146 Tkr/år, motsvarande ca 63 kr/kvm
och avser löpande drift och underhållskostnader samt periodiserat underhåll. Fastighetsskatten uppgår till 9 Tkr. Vakansen/risken bedöms långsiktigt till 5,0% och beaktas i driftnettoprognosen (8.2). Direktavkastningen bedöms till 7,6% inklusive tillägg och justeringar.

2.4

Marknadsvärde

Marknadsvärde per november 2019
1 650 000 KRONOR
Enmiljonsexhundrafemtiotusenkronor
Bedömt värdeintervall
1 300 tkr - 2 000 tkr

Nyckeltal
Kr/m² uthyrbar area:

712

K/T:

1,51

Direktavkastning 2019 (totalt kapital)
Mot utgående driftnetto:

6,8%

Mot bedömt driftnetto:

7,6%

Bruttokapitaliseringsfaktor 2019
Mot utgående hyra:

5,89

Mot marknadsmässig hyra:

5,89
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3

VÄRDERINGSUNDERLAG

3.1

Sakuppgifter
Värdebedömningen grundar sig på följande material och uppgifter:
• Fastighetsdatautdrag
• Taxeringsuppgifter
• Detaljplaneuppgifter
• Situationsplan
• Planritningar
• Marknadshyror
• Ortsprismaterial
• Information lämnad av uppdragsgivaren
Värderingsmannen ansvarar inte för eventuella felaktiga sakuppgifter oavsett om dessa
är lämnade av uppdragsgivaren, olika myndigheter eller uppgifter hämtade ur offentliga
register.

3.2

Besiktning
Fastigheten besiktigades 2019-11-19 av Rolf Danö. Vid besiktningen deltog representanter för beställaren. Värdebedömningen grundar sig på fastighetens standard och
skick vid besiktningen. Besiktningen är inte av sådan karaktär och omfattning att den
uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 §
Jordabalken.

3.3

Miljöaspekter
Värdebedömningen grundas på förutsättningen att nuvarande eller annan verksamhet
kan bedrivas utan att åläggas hinder eller begränsningar med hänvisning till gällande
miljölagstiftning. Värderingen förutsätter att inga miljöskulder i mark eller byggnad förekommer.

3.4

Latent skatteskuld och moms
Vid värderingen har inte eventuella latenta skatteskulder eller momsfrågor beaktats.

3.5

Kvalitetssystem
Enligt Värderingsinstitutets kvalitetssystem, kontrolleras varje delmoment som produceras inom företaget av en fastighetsvärderare auktoriserad av Samhällsbyggarna.
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3.6

Planförhållanden
Detaljplan: Ockelbo tätort, ändring av Dp Akt: 21-P96:116 2018-10-15

3.7

Tomt
Tomtareal uppgår till 175 238 kvm. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och
avlopp.

3.8

Byggnadsbeskrivning, Kulturmagasinet
Byggnadsår

Okänt, troligen 1800-talet ej ursprunglig plats

Undergrund

Lera

Grundläggnings-

Plintgrund av huggen natursten

förfarande
Bärande stomme

Timrad

Mellanbjälklag

Trä

Taklag

Trä

Fasader

Timmer

Fönster

Saknas

Yttertak

Profilplåt

Portar

Slagport av trä 1 st.

Invändiga
golvbeläggningar

Träplank

Invändiga
takbeklädnader

Saknas

Invändiga
väggbeklädnader

Timmer

Uppvärmning

Saknas

Ventilation

Självdrag

Anslutning

Allmänt nät för el

Övrigt

Mindre träluckor i fasad för ventilation, halvt loft
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Byggnadsbeskrivning, Stolplada i vinkel
Byggnadsår

Okänt

Undergrund

Lera

Grundläggnings-

Lekablock

förfarande
Bärande stomme

Trästolp

Taklag

Trä, pulpettak

Fasader

Träpanel, stående

Fönster

Saknas

Yttertak

Profilplåt

Portar

Öppen lång-/ och en kortsida

Invändiga
golvbeläggningar

Grus

Invändiga
takbeklädnader

Saknas

Invändiga
väggbeklädnader

Trä, skivor

Uppvärmning

Saknas

Ventilation

Självdrag

Anslutning

Saknas

Övrigt

Används för förvaring, stor takhöjd

Byggnadsbeskrivning, Turbinhuset i 1 plan, med källare
Byggnadsår

Okänt, troligen 1890-talet

Undergrund

Lera

Grundläggnings-

Huggen natursten

förfarande
Bärande stomme

Trä

Mellanbjälklag

Trä

Taklag

Trä

6
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Fasader

Träpanel

Fönster

Kopplade-/enkla i trä

Yttertak

Profilplåt

Dörrar

Trä

Portar

Slagport av trä 2 st.

Invändiga
golvbeläggningar

Träplank, jordgolv i halva källarplanet

Invändiga
takbeklädnader

Saknas i huvudsak, mindre del med skivor

Invändiga
väggbeklädnader

Skivor och trä

Uppvärmning

Saknas

Ventilation

Självdrag

Anslutning

Allmänt nät för el, inbrottslarm

Övrigt

Användes tidigare som entré för trädgården. I källarplanet finns
den gamla kvarnutrustningen.

Byggnader på ofri grund, upplåtelseavtal för mark saknas

Byggnadsbeskrivning ”Eldtemplet” 1 plan utan källare
lärosal med vedpannor, orangeri, förråd och verkstad
Byggnadsår

2010

Undergrund

Lera

Grundläggnings-

Gjuten platta

förfarande
Bärande stomme

Trä

Taklag

Trä, pulpettak

Fasader

Träpanel, glas

Fönster

Kopplade och fasta glaspartier

Yttertak

Profilplåt

Portar

Slagport i metall med glasparti

7
25

Ockelbo
Vi 1:263, del av Vi 1:110
2019-11-19

Gävle

Dörrar

Metall med glaspartier, trä

Invändiga
golvbeläggningar

Betong, lersten

Invändiga
takbeklädnader

Träpanel, skivor

Invändiga
väggbeklädnader

Träpanel, skivor

Uppvärmning

Vattenburen fjärrvärme

Ventilation

Självdrag

Anslutning

Va och el till allmänt nät, inbrottslarm

Övrigt

Projekt för visning av olika eldningsalternativ med naturprodukter

Byggnadsbeskrivning Växthus 1 plan utan källare
Byggnadsår

2010-12

Undergrund

Lera

Grundläggnings-

Gjuten sockel

förfarande
Bärande stomme

Fackverk av metall

Tak

Glas

Fasader

Glas

Portar

Slagport i metall med glasparti

Dörrar

Metall med glaspartier

Invändiga
golvbeläggningar

Betongplattor, lersten

Uppvärmning

Vattenburen fjärrvärme

Ventilation

Självdrag

Anslutning

Va och el till allmänt nät, inbrottslarm

Övrigt

Värme finns i ett förkultiveringsrum
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Byggnadsbeskrivning ” Ateljén” (nya entrén) 1 plan utan källare
lärosal, förråd, med förbindelsegång till ett växthus
Byggnadsår

2005

Undergrund

Lera

Grundläggnings-

Gjuten platta

förfarande
Bärande stomme

Trä, metall(växthuset

Taklag

Trä

Fasader

Träpanel, glas, rappning

Fönster

Fasta glaspartier, takljusbrunnar

Yttertak

Profilplåt, med snörasskydd

Portar

Slagport i metall med glasparti 2 st

Dörrar

Metall med glaspartier, trä

Invändiga
golvbeläggningar

Betong, plastmatta, klinker

Invändiga
takbeklädnader

Träpanel

Invändiga
väggbeklädnader

Träpanel, skivor, kakel

Uppvärmning

Vattenburen fjärrvärme

Ventilation

Självdrag

Anslutning

Va och el till allmänt nät, inbrottslarm

Övrigt

Mellan Ateljén och växthuset som är sammanbyggda löper en
förbindelsegång med två toaletter, Växthusdelen är uppförd något senare än Ateljén och saknar uppvärmning.

9
27

Ockelbo
Vi 1:263, del av Vi 1:110
2019-11-19

Gävle

3.9

Areor, beskrivning och alternativanvändning
OBS! Nedanstående areauppgifter baseras på uppgifter lämnade av uppdragsgivaren.
Ytor har ej kontrollmätts och ev. avvikelser tas inget ansvar för. Vid ev. försäljning rekommenderas en mätning som uppfyller svensk standard. Nedan redovisade ytor bör
därför ej ligga till grund för försäljning av fastigheten.

Byggnaderna fördelade enligt nedan:
Area/areal

Taxeringsvärde tkr

Kulturmagasin

100,0 kvm

0

Stolplada.

200,0 kvm

0

1 200,0 kvm

0

Eldtemplet.

320,0 kvm

0

Växthus

140,0 kvm

0

Ateljén (nya entrén)

357,0 kvm

871

Turbinhuset

Byggnader på ofri grund

Summa uthyrningsbar LOA:2 317 kvm

Övriga ägoslag:

Areal/ha

Skogsimpediment
Åkermark

6

16

10

205

2

0

Övrig mark
Summa:

18

1 092

3.10 Underhållsbehov och investeringar
Byggnationerna bedöms för ändamålet vara i normalt skick såväl ut- som invändigt.
Några kostnader utöver avsättning för sedvanligt periodiskt underhåll bedöms inte som
nödvändigt de närmaste åren.

3.11 Servitut, inskrivningar
Officialservitut Akt: 2101-07/12.1, badplats

10
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Officialservitut Akt: 2101-07/12.2, väg till badplats.
Någon särskild servitutsutredning har inte utförts.
Gemensamhetsanläggning Ockelbo Böle GA:6, ledning
Andel i samfällighet, Ockelbo Prästbordet S:2, väg
I fastigheten finns inga pantbrev uttagna.
Någon särskild pantbrevs utredning har inte utförts.
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4

VÄRDERINGSTEORIER OCH -METODER

4.1

Begreppet marknadsvärde
”Med marknadsvärde avses sannolikt pris vid en tänkt försäljning på en fri och öppen
marknad. Försäljningen förutsätts ske vid värdetidpunkten efter att fastigheten varit utbjuden till försäljning på ett för fastigheten sedvanligt sätt under en normal marknadsföringstid.”
Vid den tänkta försäljningen får inte föreligga något tvång att överlåta fastigheten och
inte några speciella partsrelationer.

4.2

Värderingsmetod
Värderingen genomförs med ortsprismetod där marknadsvärdebedömning utförs med
ledning av betalda priser för likartade fastigheter, så kallade jämförelseobjekt. Fastigheterna är mycket sällan helt jämförbara varför normering till värdebärande faktor
måste ske. I detta utlåtande har normering skett dels till area och dels till driftnetto.
Normering till driftnetto benämns ofta nettokapitaliseringsmetod.
Som komplement till värdeuppskattningen enligt ortsprismetoden görs även en avkastningsbaserad marknadsvärdebedömning.

12
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5

EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN

5.1

Kontraktssammanställning
Nedan redovisas en sammanställning på antagna hyresavtal. Kontraktens löptid, uppsägning och förlängning är anpassade till kalkylens längd. Beträffande hyresintäkter
och övriga kontraktsvillkor, se 5.2 nedan.

Hyresgäst

Areatyp

Uthyrbar
area [m²]

Ateljén

Utb lokal

357

Eldtemplet
Växthus

Kontrakterat/
Tillägg
vakant
Uppsäg
för moms
Hyra t.o.m [mmm- ningstid Förläng Index
utgår
[kr/m²]
åå]
[mån] ning [år] [%]
[ja/nej]
400

jan-25

1 mån

5 år

100

ja

Utb /orangeri/förråd/verkstad
320

250

jan-25

1 mån

5 år

100

ja

Växthus

140

125

jan-25

1 mån

5 år

100

ja

Kulturhus

Förråd

100

50

jan-25

1 mån

5 år

100

ja

Stolpladan

Förråd

200

25

jan-25

1 mån

5 år

100

ja

Turbinhuset

Utställningslokal

1200

25

jan-25

1 mån

5 år

100

ja

Uthyrbara areatyper
13%

Förråd
Utb
/orangeri/förråd/verkstad
Utb lokal
Utställningslokal
Växthus

13
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5.2

Areor och hyror
Nedan visas en sammanställning av areorna och bedömda marknadsmässiga hyror.
Hyrorna avser kallhyra inkl. fastighetsskatt. Moms tillkommer för verksamheter som är
momspliktiga. Inre och yttre löpande underhåll bekostas av fastighetsägaren.
Utöver ovan redovisade hyror finns ett arrendeavtal för åkermark. Kontraktet tecknat
2008 med en arrendeavgift på 350 kr/ha/år och är därefter inte ändrat.

Areatyp
Förråd

Uthyrbar area
[m²]

Utgående hyra 2019
[tkr] | [kr/m²]

300

10

33

Utb /orangeri/förråd/verkstad 320

10

33

80

250

80

250

Utb lokal

357

143

400

143

400

Utställningslokal

1200

30

25

30

25

Växthus

140

18

125

18

125

2 317

280

121

280

121

Summa/snitt

5.3

Marknadsmässig hyra
[tkr] | [kr/m²]

Vakanser och hyresförluster
Med tanke på fastighetens läge och lokalernas utformning bedöms risken för långsiktiga vakanser och hyresförluster som låga. Vakansen bedöms långsiktigt till 5,0 % och
beaktas i driftnettoprognosen (8.2).
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5.4

Drift- och underhåll, hyresgästanpassning
Nedan redovisas bedömda drift- och underhållskostnader som belastar fastighetsägarna. Underhållskostnader avser såväl löpande som avsättning för periodiskt underhåll utjämnade över tiden. Driftkostnaderna är redovisade inklusive moms för bostäder.
Drift- och underhållskostnaderna kan på årsbasis skifta relativt kraftigt, orsakat av en
rad olika faktorer såsom väderlek, omflyttningstakt, underhållsinsatser och användning.
Med beaktande av fastighetens skick, standard, installationstäthet och användningsområde antas D&U kostnaderna initialt ligga på ca 146 tkr/år och bedöms följa
inflationstakten.

Areatyp

Area [m²]

Förråd

300

Faktisk
[tkr]

Faktiskt
[kr/m²]

Bedömd
[tkr]

Bedömd
[kr/m²]

Löpande
Periodisk
DoU (kr/m2) underhåll (kr/m2)

9

30

9

30

20

10

Utb /orangeri/förråd/verkstad
320

40

125

40

125

100

25

Utb lokal

357

45

126

45

125

100

25

1 200

42

35

42

35

25

10

140

11

79

11

75

50

25

2 317

147

63

146

63

Utställningslokal
Växthus
Summa/snitt

Fördelning bedömd DoU [tkr]
11

9
Förråd
Utb /orangeri/förråd/verkstad

40

42

Utb lokal
Utställningslokal
Växthus
45

15
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5.5

Taxeringsvärde
Taxeringsvärden redovisas i nedanstående tabell. Taxeringsvärdet ligger till grund för
fastighetsskatten beräkning. Mark och ekonomibyggnader beskattas inte. Taxeringsvärdet avser byggnaden Ateljén, vilken ligger på ofri grund. Taxeringsvärdet för mark
på värderingsobjektet är 221 tkr.

Typkod

110

Värdeår

2005
Bostäder [tkr]

Byggnad

0

Mark
Taxeringsvärde
Lantbruksenhet,
obebyggd
Taxeringsvärde mark

325

Lokaler [tkr]

Industri [tkr] Totalt [tkr]

871

0

0

0

0

0

0

871

0

871

0

221

0

221

871

-

5.6

Fastighetsskatt
Den totala fastighetsskatten som bedöms komma att belasta fastigheten redovisas i
nedanstående tabell. Observera att fastighetsskatten första året kan avse del av året.
Areatyp

2019

2020

2021

2022

2023

Fastighetsskattesats [%]

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Uppräkning av taxeringsvärde [%]

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Bedömd utv taxeringsvärde [tkr]

Lokaler

871

888

904

922

939

Fastighetsskatt [tkr]

1

9

9

9

9

Summa fastighetsskatt [tkr]

1

9

9

9

9

16
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6

MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING

6.1

Marknadsanalys

Lantbruksbarometern för våren 2019 visar att Sveriges lantbrukare upplever att lönsamheten för år 2018 var dålig bedöms fortsätta under 2019 men på längre sikt tros
att lönsamheten kommer att förbättras betydligt. Riksbankens ränteprognos vittnar
om fortsatt lågt ränteläge. Det allmänna konjunkturläget är vidare i skrivande stund
starkt. Sammantaget borgar detta för en fortsatt stabil prisbild på åkermark med fortsatt stor spridning kring medelvärdet. Region 5 där Ockelbo kommun ingår visar på
en uppgång med 16 % under 2018 motsvarande ett medelpris på 22 000 kr per hektar åkermark.
Tillväxten i omvärlden dämpades under 2018 även om konjunkturen fortsätter att vara
god i många länder med stigande löneökning och låg arbetslöshet. Tillväxten har försvagats betydligt i flera av de största ekonomierna i euroområdet, bland annat Tyskland,
Frankrike och Italien. Riksbanken bedömer att detta delvis beror på tillfälliga faktorer,
exempelvis effekten på produktionen av bilar till följd av förändrade regelverk för mätning
av utsläpp. Men det finns en risk för att utvecklingen avspeglar en mer bestående svaghet i konjunkturen. Dessutom finns flera av de tidigare osäkerhetsfaktorerna kvar, exempelvis handelskonflikten mellan USA och Kina, den ekonomiska utvecklingen i Italien
samt effekterna av Storbritanniens utträde ur EU. När det gäller Storbritanniens utträde
ur EU bedöms risken för ett utträde utan avtal ha ökat.
Efter en tillfällig nedgång i svensk BNP under tredje kvartalet, ökade BNP oväntat snabbt
under fjärde kvartalet 2018. BNP‐tillväxten under första kvartalet 2019 ökade ytterligare
men närmast kommande kvartalen bedöms dock sammantaget vara under sitt historiska
genomsnitt. Det är framför allt inhemsk efterfrågan i form av bostadsinvesteringar och
hushållens konsumtion, som dämpar tillväxten under denna period. Månadsstatistiken
för efterfrågan och produktionen, som är central för SCB:s beräkning av BNP‐tillväxten
tyder på relativt snabb tillväxt efter den mycket svaga utvecklingen under det tredje kvartalet 2018. Samtidigt tyngs utsikterna av den fortsatta nedgången i bostadsinvesteringarna, som bedöms ha dämpat tillväxten betydligt mot slutet av 2018 och under inledningen av 2019.
Svensk konjunktur förväntas vara fortsatt stark och under 2019 har inflationen varit i nivå
med riksbankens målsättning på 2% och förväntas fortsätta ligga kring den nivån men
som lägst 1,5 mot bakgrund av lägre energipriser. Efter att ha lämnat reporäntan oförändrad i april 2019 är Riksbankens prognos att ytterligare en höjning först är aktuell under slutet av 2019 eller början 2020 under förutsättning att konjunktur- och inflationsutsikterna står sig.
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Nybyggnationen förväntas vara fortsatt god under 2019 då flera byggnationsprojekt påbörjats under 2018 och färdigställs först i slutet av 2019. Trenden tyder dock på en avtagande tendens gällande att starta nya byggprojekt. Produktionen av bostäder det senaste året har främst varit byggnation av mindre bostadslägenheter.
Prognoserna för 2019 gällande prisutvecklingen för bostäder i riket som helhet visar på
en avmattning och eventuellt ytterligare sjunkande priser på villor och bostadsrättslägenheter. Efterfrågan på bostäder antas dock vara fortsatt hög då de senaste årens byggnation ej legat i paritet med bostadsbristen och då främst efterfrågan på billiga bostäder.
I många kommuner har allmännyttan och privata aktörer byggt nya bostäder under de
senaste två åren och nu ses en avmattning i efterfrågan i större delar av Sverige.
Marknaden är till viss del tudelad med ett visst överskott av dyra bostadsrätter och fortfarande brist på hyresrätter och framförallt billigare boendeformer.
En fortsatt stark konjunktur talar för fortsatt god efterfrågan på kontors- och butikslokaler.
Ökad E-handel medför dock viss osäkerhet gällande vissa typer av butikslokaler och
köpcentra.
Under 2018 har hyresnivåerna för fastigheter vid nytecknade kontrakt varierat beroende
på lokaltyp och geografisk marknad men bedöms för närvarande fortsatt ökande. Priserna för välbelägna bostadsfastigheter bedöms fortsätta stiga även i mer sekundära
områden.
Logistik-/lager- och industrifastigheter med flexibla användningsområden och bra lägen
bedöms ha goda förutsättningar. En fortsatt stark konjunktur bedöms medföra ökad efterfrågan på denna typ av fastigheter. Även en fortsatt god efterfrågan på specialfastigheter såsom vårdanläggningar och skolor.
De överlåtelser som sker har i storstadsregionerna skett till mycket låga avkastningskrav
och huvudsakligen av köpare med stor andel eget kapital. Detta ger i sin tur utträngningseffekter så att även övriga delar av landet ökar i attraktion hos investerarna, då med
högre krav på direktavkastning.
6.2

Områdesbeskrivning
Ockelbo kommun ligger i nordvästra Gästrikland inom Gävleborgs län. Kommunen består utöver centralorten Ockelbo av mindre tätorter såsom Jädraås, Lingbo och Åmot,
samt lantligt belägna mindre byar. Befolkningstillväxten har under de senaste åren varit
relativ konstant och kommunen har cirka 6 000 invånare. Arbetslösheten ligger något
över rikssnittet, men i nivå med övriga i länet.
Näringslivet domineras av tillverkningsindustri, handel samt vård/omsorg. Kommunen
marknadsför sig som Smultronstället i Gästrikland och framhäver den natursköna omgivningen med bl a Wij Trädgårdar.
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Förutom allmännyttan finns endast ett fåtal mindre privata fastighetsbolag.
A-läge för bostäder och lokaler för handel ligger runt centrumtorget i Ockelbo.
För kontor finns en viss efterfrågan i bra lägen. Inga större vakanser har noterats och ett
mindre utbud av den typen av lokaler finns.
Kommunikationer med Gävle, residensstaden i Gävleborgs län är god med både buss
och tåg och ett flertal pendlar dagligen mellan orterna.
6.3

Fastighets- och hyresmarknad
Fastighetsmarknaden för flerbostadshus/industrifastigheter/lokalfastigheter i Ockelbo
kommun bedöms neutral till svagt stigande. Det har skett få försäljningar med ett begränsat utbud. För Jordbruksfastigheter finns ett antal transaktioner noterade där prisnivåerna varierar kraftigt beroende på fastigheternas utformning. Endast ett fåtal transaktioner av mindre enheter med enbart åker och skogsmark har hittats under senaste
åren. Ett flertal överlåtelser saknar uppgift om köpeskilling.
Hyran för lokaler belägna likt värderingsobjektet bedöms ligga i intervallet 150 till 200 kr
per kvm, medel på175 kr per kvm och utgör varmhyra inklusive fastighetsskatt.
Direktavkastningen för lokaler bedöms ligga i intervallet 10,0 till 14,0 % och medel på 12
% med en långsiktig vakansnivå mellan 5-7 %.

19
37

Ockelbo
Vi 1:263, del av Vi 1:110
2019-11-19

Gävle

7

ORTSPRISMETOD
Ortsprismetoden baseras på försäljningar av likartade fastigheter, så kallade jämförelseobjekt. Fastigheterna är mycket sällan helt jämförbara varför normering till värdebärande
faktor måste ske. Normering kan ske dels till area och dels till driftnetto. Normering till
driftnetto benämns nedan nettokapitaliseringsmetod.

7.1

Ortsprisanalys
I vår ortsprisanalys ser vi på liknande fastigheter som sålts i regionen och dess försäljningspris och nyckeltal. För att finna jämförbara objekt som sålts har sökningar gjorts i
område 5 enligt LRF. Materialet omfattar fastigheter med typkod jordbruk samt en köpeskilling som överstiger taxeringsvärdet. Sökningen visar en genomsnittlig nivå för skogsimpediment, åkermark och övrig mark på 22 000 kr per hektar. I området bedöms värdet
för skogsimpediment till 20 tkr/ha, åkermark 50 tkr/ha och övrig mark till 2 tkr/ha.
Spridningen i materialet är stor.
För industrifastigheter, i området Ockelbo med omnejd, med blandad användning har
under perioden 2016-11-26 till 2019-11-26 har fem objekt noterats, vilka visas i grafen
nedan. Medelpriset på fastigheterna är 1 324 tkr, vilket motsvarar 1 768 kr/kvm. En fastighet avviker med ett högsta värde på 6 551 kr/kvm och det lägsta värdet är 132 kr/kvm
är ett objekt med enbart lagerlokaler. Medianvärdet för urvalet är 814 kr/kvm.
I förhållandet K/T är medel och medianvärdet 1,3. Källa;Uc bostadsvärdering
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7.2

Areametod
Med viss ledning av ortsprismaterialet, den allmänna fastighetsprisutvecklingen under
perioden och mot bakgrund av värderingsobjektets förutsättningar och egenskaper bedöms objektet ha en värdenivå enligt nedan uppdelat på nedanstående areor.
Delvärde
Areatyp

2

Area[m²]

[kr/m ] |

Förråd

300

250

75

Utb /orangeri/förråd/verkstad

320

1 500

480

Utb lokal

357

1 500

536

Utställningslokal

1200

150

180

140

1 000

Växthus
Summa/snitt

2 317

140

609

1 411

Areametoden

7.3

[tkr]

1 411

Nettokapitaliseringsmetod, direktavkastning
Metoden beräknar en evig kapitalisering av ett normaliserat driftnetto vid full uthyrning.
Driftnettot beräknas utifrån bedömda marknadsmässiga hyror, samt bedömda drift- och
underhållskostnader.
Kapitaliseringen sker med ett bedömt marknadsmässigt direktavkastningskrav i möjligaste mån baserat på direktavkastning vid genomförda försäljningar (ortsprisanalys). I
det fall antal försäljningar är otillräckliga uppskattas ett marknadsmässigt direktavkastningskrav baserat på fastighetens geografiska läge, lokaltyp, alternativanvändning,
kontraktsvillkor, hyresintäkt, vakansrisk, omflyttningstakt, framtidsförutsättningar m.m.
Metoden motsvarar den översiktliga bedömning som en potentiell köpare skulle göra
med hänsyn till risk och potential.

Areatyp
Förråd

Bedömd
Bedömd
DoUh
marknadshyra
[tkr]
[tkr] | [kr/m²]
10

Fghskatt
[tkr]

Bedömt driftnetto
[tkr] | [kr/m²]

Nettokap. Delvärde
[%]
[tkr]

33

9

0

1

2

15,0

4

Utb /orangeri/förråd/verkstad
80

250

40

3

37

117

10,0

373

Utb lokal

143

400

45

5

93

262

10,0

934

Utställningslokal

30

25

42

1

-13

-11

10,0

-130

Växthus

18

125

11

1

6

46

10,0

64

Summa/snitt

280

121

146

9

125

54

10,0

1 246

Nettokapitaliseringsmetoden

1 246
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7.4

Sammanfattande värdebedömning ortsprismetod
Mot bakgrund av värderingsobjektets driftnetto och standard bedöms flera av referensobjekten som likvärdiga.
Värderingsobjektets driftnetto samt geografiska läge medför att värderingsobjektet bedöms ligga något under medel för ortsprismaterialet med motsvarande 10,0 % nettokapitalisering.
Vid en sammanvägd bedömning av värderingsobjektets läge, hyresnivå, skick och
standard så bedömer vi att marknadsvärdet vid värderingstidpunkten enligt ortsprismetoden uppgår till motsvarande 573 kr/kvm LOA och 1,52 K/T. För tillägg och justeringar
se Sammanfattande värdebedömning (9.2).
Värderingsmodell

[tkr]

Areametod

1 411

Nettokapitaliseringsmetod

1 246

Sammanvägt värde ortsprismetoden

1 328
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8

AVKASTNINGSMETOD
Nedan visas en konsekvensanalys av framtida bedömda driftsnetton samt därefter en
avkastningsbaserad marknadsvärdebedömning.

8.1

Förutsättningar och antaganden
Till grund för analysen ligger en bedömd prognos över framtida in- och utbetalningar.
Tabellen visar in- och utbetalningar före skatt, (hyror, drift- och underhållskostnader,
fastighetsskatt) som förväntas infalla under en 5-årsperiod. Prognosen avser att ge en
bild av kommande betalningsflöden och likviditet. Hyresutvecklingen bedöms enligt inflationen. Inflationen bedöms till 2,0 % under kalkylperioden. Utvecklingen för drift- och
underhållskostnader bedöms följa inflationen.

8.2

Driftnettoprognos
2019
Utveckling [%]

2020

2021

2022

2023

2 mån

Drift- och underhållsutveckling

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Hyresutveckling

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Vakans- o hyresförlustgrad (Vid full uthyrning)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

47

286

292

297

303

2

14

15

15

15

Intäkter och kostander [tkr]
Hyra
Vakans- och hyresförlust
Drift och underhåll

24

149

152

155

158

Fastighetsskatt

1

9

9

9

9

Tomträttsavgäld

0

0

0

0

0

Akut underhåll

0

0

0

0

0

Tillägg Arrendeintäkt
Driftnetto

8.3

0

1

1

1

1

19

115

117

120

122

Kalkylränta
Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på totalavkastning och kan sägas bestå av
riskfri realränta, kompensation för inflation samt riskfaktor varierande med fastighetens
geografiska läge, lokaltyp, alternativanvändning, kontraktsvillkor, hyresintäkt, vakansrisk, omflyttningstakt, framtidsförutsättningar m.m. Kalkylräntan kan sägas utgöra ett inflations anpassat direktavkastningskrav. För detta objekt har kalkylräntan bedömts till
mellan 10,0 och 12,0 %.
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8.4

Avkastningsbaserat marknadsvärde

Inflation [%]

2019

2020

2021

2022

2023

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

19

115

117

120

Kalkylränta
Nominellt [%]
Nettokapitalisering för restväberäkn [%]
Driftnetto [tkr]

10,0
122

Avkastningsbaserad marknadsvärdebedömning
Nuvärde av driftnetton

370

Nuvärde av restvärde vid kalkylperiodens slut

774

Avkastningsbaserat marknadsvärde

1 144
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9

S A M M A N F AT TA N D E V Ä R D E B E D Ö M N I N G

9.1

Bruttokapitaliseringsmetod
Metoden beräknar fastighetens pris per hyreskrona och erhålls genom att dividera jämförelseobjektens köpeskilling med objektens bruttointäkter. Bruttokapitaliseringsfaktorn
är ett sätt att göra priser jämförbara. Denna metod används med fördel vid tillägg och
avdrag för exempelvis vakanser och övriga hyresintäkter samt vid svårigheter att bedöma drifts- och underhållskostnader.

9.2

Sammanfattande värdebedömning
Nedan redovisas en sammanfattande bedömning av värderingsobjektets värdeintervall
mellan ortsprismetoden och avkastningsmetoden.
Värderingsmodell

[tkr]

Areametod

1 411

Nettokapitaliseringsmetod

1 246

Sammanvägt värde ortsprismetoden

1 328

Justeringar
Tillägg hyra p-plats:

0

Tillägg mark:

570

Vakansavdrag

0

Omreglering av tomträttsavgäld

0

Renovering

0

Bedömt värde ortsprismetoden, efter justeringar

1 898

Bedömt värde avkastningsmetoden

1 144

Mindre byggnader genererar oftare en högre köpeskilling räknat per kvadratmeter vilket
tillsammans med värderingsobjektets geografiska läge avspeglas i jämförelse med ortprismaterialet.(Källa; LRF)
Vid en sammanvägd bedömning av värderingsobjektets läge, hyresnivå, aktuell vakansgrad, skick och standard så bedömer vi att marknadsvärdet vid värderingstidpunkten
uppgår till motsvarande 1 650 000 Kr och med ett värdeintervall mellan 1 300 000 Kr och
2 000 000 Kr.
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10 SLUTLIG VÄRDEBEDÖMNING
Förutsättningar
Värdebedömningen gäller under de förutsättningar och villkor som är preciserade i detta
utlåtande.
Observera att marknadsvärdet motsvarar det genomsnittsvärde som skulle uppnås vid
ett stort antal upprepade försäljningar av fastigheten på den allmänna fastighetsmarknaden. Vid en enskild försäljning däremot, kan priset hamna över eller under det bedömda marknadsvärdet, beroende på de speciella förhållanden som råder vid just denna
försäljning.

Marknadsvärde per november 2019
1 650 000 KRONOR
Enmiljonsexhundrafemtiotusenkronor
Bedömt värdeintervall
1 300 tkr - 2 000 tkr

Nyckeltal
Kr/m² uthyrbar area:

712

K/T:

1,51

Direktavkastning 2019 (totalt kapital)
Mot utgående driftnetto:

6,8%

Mot bedömt driftnetto:

7,6%

Bruttokapitaliseringsfaktor 2019
Mot utgående hyra:

5,89

Mot marknadsmässig hyra:

5,89

Gävle 2019-11-25/ 2019-11-27(justerad)

VärderingsInstitutet Norra AB

Ludvig Bennetoft

Rolf Danö

Master i Ekonomi / Agronom

Fastighetsvärderare
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BILAGA I

Känslighetsanalys

Det avkastningsbaserade marknadsvärdet har känslighetstestats med valda enheter
enligt nedanstående tabell och diagram. Det bör betonas att avkastningskalkylen endast utgör en av bedömningsmetoderna i utlåtandet. Känslighetstestet visar bland annat att om direktavkastningskravet ökar med 1 % kommer det avkastningsbaserade
värdet att förändras med -80 Tkr. Om drifts- och underhållskostnaderna ökar med 20
kr/kvm förändras värdet med -42,0%, medan om vakansgraden ökar med 2% kommer
värdet att förändras med -67 Tkr vilket motsvarar -5,9%.
+/-

Alt värde

Diff Tkr

Diff %

1

1 098

-46

-4,0%

Direktavkastningskrav [%]

1

1 064

-80

-7,0%

Hyra [kr/m2]

20

1 581

437

38,2%

DoU [kr/m2]

20

663

-481

-42,0%

Vakans [%]

2

1 077

-67

-5,9%

5 ÅR
Inflation [%]

Marknadsvärde [tkr]

Känslighetsanalys
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1 581
1 144

1 098

1 077

1 064
663
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BILAGA

II

F A S T I G H E T S D ATA U T D R A G

FASTIGHET
OCKELBO VI 1:263
Aktualitet FR:

2019-10-21

Objektid:

909a6a7f-b7b4-90ec-e040-ed8f66444c3f

Nyckel (fnr):

210194599

Län:

Kommun:

Distrikt:

21, GÄVLEBORG

01, OCKELBO

316017, OCKELBO

Kontor: XL25

Tel: 0771-636363

Lantmäterikontor
LANTMÄTERIET
S-801 82 GÄVLE
Övriga noteringar:
Socken: Ockelbo

URSPRUNG
OCKELBO VI 1:129

AREAL
Totalareal:

Varav land:

Varav vatten:

175 238 kvm

175 238 kvm

0 kvm

17,5238 ha

17,5238 ha

0 ha

LÄGE, KARTA
Område:

N:

E:

1.

6751108.322
(RT90: 6752314,036)

592258.914
(RT90: 1548581,092)

Gå till:

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder

Datum:

Akt:

Fastighetsrättsliga åtgärder

Datum:

Akt:

Avstyckning, Fastighetsreglering

2007-05-25

2101-07/12

Ledningsåtgärd

2012-12-05

2101-12/10

Fastighetsreglering

2014-07-08

2101-14/10

Anläggningsåtgärd

2013-10-25

2101-12/9

ANDEL I SAMF.
Ev. andelstal inom parantes

OCKELBO PRÄSTBORDET S:2

ANDEL I GA
Ev. andelstal inom parantes

OCKELBO BÖLE GA:6

PLANER OCH MARKREGLERINGAR
Planer
VI 1:16, S:1 M.FL., RABOOMRÅDET

OCKELBO TÄTORT

Stadsplan

Ändring av DP

Akt:

21-74:921

Akt:

21-P96:116

Status:

Beslut

Status:

Beslut

Beslutsdatum:

1974-05-06

Beslutsdatum:

1996-09-16

Senaste ändring:

2018-04-03

Senaste ändring:

2018-10-15
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Anmärkning:
Berörd kommun:

GENOMFÖRANDETIDEN
HAR UTGÅTT

Laga kraft:

1996-10-27

Genomförande:

1996-10-28 - 2001-10-27

OCKELBO

Anmärkning:

URSPRUNGLIG PLAN SE
21-OSÖ-160/1956, 21-OSÖ199/1973, 21-OCK-1916, 2174:921, 21-75:2354, 21-77:773,
21-79:928, 21-80:1512, 2182:589, 21-83:1204, 21-84:77,
21-84:738, 21-85:99, 2185:314, 21-85:1115, 21-86:831,
21-87:202, 21-87:203, 21P90:94 OCH 21-P91:242.

Berörd kommun:

OCKELBO

RÄTTIGHETER
Officialservitut

Akt: 2101-07/12.1

Officialservitut

Akt: 2101-07/12.2

Sök efter InfoRätt.

INSKRIVNING ALLMÄNT
Aktualitet:

2019-11-08

Senaste ändring för fastigheten: 2009-06-04 13:00:00
Inskrivningskontor
LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING
Kontorsbeteckning: XI81
761 80 NORRTÄLJE
Tel: 0771-636363

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE
Akt: L03/28343

Akt: L03/26154

LAGFART
STIFT WIJ TRÄDGÅRDAR
Organisationsnr:

885501-4687

Adress:

HERRGÅRDSVÄGEN 2
816 26 OCKELBO

Akt:

09/11395

Inskrivningsdag:

2009-06-04

Beslut:

Beviljad

Fång:

Köp 2007-06-20

Köpeskilling:

SEK 470 000

Andel:

1/1

TIDIGARE ÄGARE
BERGVIK SKOG VÄST AB
Organisationsnr:

556610-5358

Adress:

TROTZG 25
791 71 FALUN

Akt:

03/26154

Inskrivningsdag:
Beslut:

Beviljad

Fång:

Fusion 2003-11-13

Överlåten andel:

1/1
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Anmärkning:
Akt: 03/28343 Beslut: Beviljad Namn

INTECKNING/INSKRIVNING (AVTALSRÄTTIGHETER)
Inga inteckningar eller inskrivningar / avtalsrättigheter hittades.

ANTECKNING
Inga anteckningar hittades.

MER INFORMATION
Det finns 4 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg.

TAXERING
Taxeringsenhet:

717806-5 (110 Obebyggd lantbruksenhet)

Taxeringsår:

2017

Taxeringsvärde i tkr:

221

Tax.enhet avser:
OCKELBO VI 1:263 (Hel registerfastighet)
Taxerad ägare:
885501-4687
STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR
HERRGÅRDSVÄGEN 2
816 26 OCKELBO
Andel: 1/1
Juridisk form: Övriga stiftelser och fonder
Tax.värde skogsimped. i tkr: 16
Skogsimpediment i ha:

6

Tax.värde åkermark i tkr:

205

Åkermark i ha:

10

Övrig mark i ha:

2

Värderingsenhet:

Skogsimpedimentmark

Värderingsenhet:

Åkermark

Tillhör tax.enhet 717806-5 110 Obebyggd lantbruksenhet

Tillhör tax.enhet 717806-5 110 Obebyggd lantbruksenhet

Skatteverkets id:

300588980

Skatteverkets id:

300588977

Tax.värde i tkr:

16

Tax.värde i tkr:

205

Riktvärdeområde:

2113

Riktvärdeområde:

21008
180

Taxvärde i tkr:
14
(före ev. just. säregna förh.)
Areal i ha:

6

Taxvärde i tkr:
(före ev. just. säregna
förh.)

Samfälld mark:

Nej

Areal i ha:

10

Beskaffenhet:

Normal avkastning och kvalitet. Avviker
max 30%

Dränering:

Tillfredställande dränerad eller
självdränerad, ej klass 1.

Samfälld mark:

Nej
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FASTIGHET
OCKELBO VI 1:110
Aktualitet FR:

2013-10-25

Objektid:

909a6a7e-0d80-90ec-e040-ed8f66444c3f

Nyckel (fnr):

210085225

Län:

Kommun:

Distrikt:

21, GÄVLEBORG

01, OCKELBO

316017, OCKELBO

Kontor: XL25

Tel: 0771-636363

Lantmäterikontor
LANTMÄTERIET
S-801 82 GÄVLE
Övriga noteringar:
Socken: Ockelbo

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning:

Omregistreringsdatum:

Akt:

X-OCKELBO VI 1 110

1980-12-01

21-80:1073

URSPRUNG
OCKELBO VI S:1

AREAL
Totalareal:

Varav land:

Varav vatten:

99 810 kvm

99 810 kvm

0 kvm

9,981 ha

9,981 ha

0 ha

LÄGE, KARTA
Område: N:

E:

Område: N:

E:

2.

592334.949
(RT90: 1548660,063)

3.

592648.157
(RT90: 1548977,698)

Fastighetsrättsliga åtgärder

Datum:

Akt:

Fastighetsrättsliga åtgärder

Datum:

Akt:

Avstyckning

1980-08-25

21-80:788

Ledningsåtgärd

1989-08-30

21-89:388

Fastighetsreglering

1997-11-13

21-97:405

Fastighetsreglering

1998-03-11

21-97:941

Ledningsåtgärd

2012-12-05

2101-12/10

Anläggningsåtgärd

2013-10-25

2101-12/9

6751348.623
(RT90: 6752553,162)

Gå till:

6751637.284
(RT90: 6752838,374)

Gå till:

ÅTGÄRDER

AVSKILD FASTIGHET
VI 1:251

ANDEL I SAMF.
Ev. andelstal inom parantes

OCKELBO VI S:7 (50 Procent)

ANDEL I GA
Ev. andelstal inom parantes

OCKELBO BÖLE GA:6

ADRESS
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Adress:

Postnr:

Postort:

Kommundel:

Ekbacken 2

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Gamla Åmotsvägen 16

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 1

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 2

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Populärnamn:

Norra Flygeln

Herrgårdsvägen 4

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 6A

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 6B

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 8

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 10

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 12

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Populärnamn:

Södra Flygeln

Herrgårdsvägen 14

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Wijberget 2A

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Wijberget 2B

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Wijberget 2C

816 30

Ockelbo

Ockelbo

PLANER OCH MARKREGLERINGAR
Naturvårdsbestämmelser
VI 1:16, S:1, PRÄSTBO.1:35, SÄBYGG 20:1, 22:1
Vattenskyddsområde
Akt:

21-GXVI:55

Status:

Beslut

Beslutsdatum:

1985-02-07

Senaste ändring:

--

Berörd kommun:

OCKELBO

Planer
KV.GÄRDET, DALEN, TRASTEN M.FL.

OMR VID KYRKAN-RABOSKOLAN

Byggnadsplan

Stadsplan

Akt:

21-OSÖ-183/1963

Akt:

21-83:1204

Status:

Beslut

Status:

Beslut

Beslutsdatum:

1963-05-06

Beslutsdatum:

1984-10-18

Senaste ändring:

2018-04-03

Senaste ändring:

2015-06-24

OCKELBO

Anmärkning:

LÄNSSTYRELSENS
BESLUT 1983-1115.ÄNDRADE
BESTÄMMELSER SE AKT
21-P96:116

Berörd kommun:

OCKELBO

Berörd kommun:

BRUKSMÄSSEN DEL AV VI 1:129

OCKELBO TÄTORT

Områdesbestämmelse

Ändring av DP

Akt:

21-P95:34

Akt:

21-P96:116

Status:

Beslut

Status:

Beslut

Beslutsdatum:

1994-12-08

Beslutsdatum:

1996-09-16

Senaste ändring:

1996-04-17

Senaste ändring:

2018-10-15

OCKELBO

Laga kraft:

1996-10-27

Genomförande:

1996-10-28 - 2001-10-27

Anmärkning:

URSPRUNGLIG PLAN SE
21-OSÖ-160/1956, 21-OSÖ199/1973, 21-OCK-1916, 2174:921, 21-75:2354, 21-77:773,
21-79:928, 21-80:1512, 2182:589, 21-83:1204, 21-84:77,
21-84:738, 21-85:99, 2185:314, 21-85:1115, 21-86:831,

Berörd kommun:
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21-87:202, 21-87:203, 21P90:94 OCH 21-P91:242.
Berörd kommun:

OCKELBO

Övriga bestämmelser
VÄGPLAN FÖR ANLÄGGNING AV GÅNG- OCH CYKELVÄG
LÄNGS VÄG 579 MELLAN OCKELBO OCH WIJ
TRÄDGÅRDAR
Vägplan
Akt:

2101-P2019/3

Status:

Beslut

Beslutsdatum:

2017-03-03

Anmärkning:

OFULLSTÄNDIG
BERÖRKETS

Mynd. aktbet.:

TRV 2016/111977

Berörd kommun:

OCKELBO

RÄTTIGHETER
Officialservitut

Akt: 2101-00/5.1

Ledningsrätt

Akt: 2101-12/10.1

Sök efter InfoRätt.

INSKRIVNING ALLMÄNT
Aktualitet:

2019-11-08

Senaste ändring för fastigheten: 2011-06-29 13:00:00
Inskrivningskontor
LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING
Kontorsbeteckning: XI81
761 80 NORRTÄLJE
Tel: 0771-636363

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE
Akt: L80/1623

Akt: L82/9237

Akt: I98/62

Akt: I00/1667

Akt: L83/6265

LAGFART
WIJ SÄTERI AB
Namn på lagfart:

WIJ SÄTERI I OCKELBO AB

Organisationsnr:

556533-7846

Adress:

HERRGÅRDSVÄGEN 2
816 30 OCKELBO

Akt:

97/2359

Inskrivningsdag:

1997-04-07

Beslut:

Beviljad

Fång:

Köp 1996-12-18

Köpeskilling:

SEK 1 000
Avser hela fastigheten

Andel:

1/1

TIDIGARE ÄGARE
OCKELBO KOMMUN
Organisationsnr:

212000-2288
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Adress:

816 80 OCKELBO

Akt:

79/1207

Inskrivningsdag:
Beslut:

Beviljad

Fång:

Köp 1979-05-21

Överlåten andel:

1/1

Anmärkning:
Akt: 83/6265 Beslut: Beviljad Anmärkning Akt: 82/9237 Beslut: Beviljad ID-nummer kompletterat

INTECKNINGAR
Antal inteckningar: 4st

Summa: 3 900 000

Datapantbrev Företrädesordning 2

Datapantbrev Företrädesordning 3

Inskr.dag:

2000-05-03

Inskr.dag:

2004-07-20

Akt:

00/1668

Akt:

04/16442

Belopp:

SEK 500 000

Belopp:

SEK 500 000

BEVILJAD 80/162

Datapantbrev Företrädesordning 4

Datapantbrev Företrädesordning 5

Inskr.dag:

2005-05-12

Inskr.dag:

2011-06-29

Akt:

05/9704

Akt:

11/15152

Belopp:

SEK 1 300 000

Belopp:

SEK 1 600 000

INSKRIVNINGAR / AVTALSRÄTTIGHETER
Avtalsnyttjanderätt Företrädesordning 1
Inskr.dag:

1998-08-11

Akt:

98/3542

OMRÅDE MM

ANTECKNING
Inga anteckningar hittades.

MER INFORMATION
Det finns 24 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg.

TAXERING
Taxeringsenhet:

327774-0 (325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler)

Taxeringsår:

2019

Taxeringsvärde i tkr:

10 186

Tax.enhet avser:
OCKELBO VI 1:110 (Hel registerfastighet)
Taxerad ägare:
556533-7846
Wij Säteri AB
HERRGÅRDSVÄGEN 2
816 30 OCKELBO
Andel: 1/1
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Juridisk form: Övriga aktiebolag

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

63003444

Skatteverkets id:

301040078

Tax.värde i tkr:

458

Tax.värde i tkr:

586

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärde kr/kvm:

600

Riktvärde kr/kvm:

600

Byggrätt i kvm:

764

Byggrätt i kvm:

977

Markid:

1161444

Markid:

20032873

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

63011444

Skatteverkets id:

300076007

Tax.värde i tkr:

480

Tax.värde i tkr:

314

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärde kr/kvm:

600

Riktvärde kr/kvm:

600

Byggrätt i kvm:

800

Byggrätt i kvm:

524

Markid:

1165444

Markid:

20018461

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300076009

Skatteverkets id:

300076011

Tax.värde i tkr:

249

Tax.värde i tkr:

302

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärde kr/kvm:

600

Riktvärde kr/kvm:

600

Byggrätt i kvm:

415

Byggrätt i kvm:

504

Markid:

20018462

Markid:

20018463

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300076013

Skatteverkets id:

300952415

Tax.värde i tkr:

164

Tax.värde i tkr:

249

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärde kr/kvm:

600

Riktvärde kr/kvm:

600

Byggrätt i kvm:

274

Byggrätt i kvm:

415

Markid:

20018464

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300076008

Skatteverkets id:

300076010

Tax.värde i tkr:

366

Tax.värde i tkr:

664

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Lokalyta i kvm:

346

Lokalyta i kvm:

516

Hyra i tkr/år:

137

Hyra i tkr/år:

255

Nybyggnadsår:

1970

Nybyggnadsår:

1787

Värdeår:

1970

Värdeår:

1929

Under byggnad:

Nej

Under byggnad:

Nej

Placerad på mark:

20018462

Placerad på mark:

20018463

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

53

Ockelbo
Vi 1:263, del av Vi 1:110
2019-11-19
___________________________________________________________________________
Skatteverkets id:

63002444

Skatteverkets id:

300076012

Tax.värde i tkr:

1 324

Tax.värde i tkr:

375

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Lokalyta i kvm:

637

Lokalyta i kvm:

240

Hyra i tkr/år:

508

Hyra i tkr/år:

144

Nybyggnadsår:

1916

Nybyggnadsår:

1850

Värdeår:

1929

Värdeår:

1929

Under byggnad:

Nej

Under byggnad:

Nej

Placerad på mark:

1161444

Placerad på mark:

20018464

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300076006

Skatteverkets id:

300485611

Tax.värde i tkr:

1 014

Tax.värde i tkr:

2 351

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Lokalyta i kvm:

437

Lokalyta i kvm:

603

Hyra i tkr/år:

389

Hyra i tkr/år:

902

Nybyggnadsår:

1890

Nybyggnadsår:

1850

Värdeår:

1929

Om-/tillbyggnadsår:

2006

Under byggnad:

Nej

Värdeår:

1929

Placerad på mark:

20018461

Under byggnad:

Nej

Placerad på mark:

20032873

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300969221

Tax.värde i tkr:

1 290

Riktvärdeområde:

2101002

Lokalyta i kvm:

620

Hyra i tkr/år:

495

Nybyggnadsår:

1842

Värdeår:

1929

Under byggnad:

Nej

Placerad på mark:

1165444

Taxeringsenhet:

714408-5 (325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler)

Taxeringsår:

2019

Taxeringsvärde i tkr:

871

Tax.enhet avser:
OCKELBO VI 1:110 (Byggnad på ofri grund)
Taxerad ägare:
885501-4687
STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR
HERRGÅRDSVÄGEN 2
816 26 OCKELBO
Andel: 1/1
Juridisk form: Övriga stiftelser och fonder

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Tillhör tax.enhet 714408-5 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300470454
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Tax.värde i tkr:

871

Riktvärdeområde:

2101002

Lokalyta i kvm:

346

Hyra i tkr/år:

264

Nybyggnadsår:

2005

Värdeår:

2005

Under byggnad:

Nej

Placerad på mark:

20030226

Källa: Lantmäteriet och Skatteverket vis InfoTraderinformationen sökt 2019-11-10.
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BILAGA

III

K A R TA
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BILAGA

IV

FOTOGRAFIER

Nya entrén med skolbyggnad och växthus
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Eldtemplet (projekt för att visa olika uppvärmningsmetoder)

Växthus
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Äldre timrad torklada (förråd)

Förråd i vinkel med en öppen lång/- och en kortsida
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Konstutställningslokaler med förråd (gamla entrén)

Dammen med badplats
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Trädgårdsanläggning
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Åtgärd
Herrgård

Målning fönster in och utvändigt.
Lägga om tak
Åtgärd takavvattning avrinning från fasad.
Fasadrenovering.
Renovera stentrappa
Inventera status brandskydd (Brandddock)
Ventilation OVK

Södra flygeln

Målning fönster in och utvändigt.
Måla om tak
Åtgärd takavvattning avrinning från fasad.
Fasadrenovering.
Inkommande vatten
Inventera status brandskydd (Brandddock)

Norra flygeln

Målning fönster in och utvändigt.
Måla om tak + nya hängrännor
Åtgärd takavvattning avrinning från fasad.
Fasadrenovering.
Inkommande vatten
Inventera status brandskydd (Brandddock)
Ventilation OVK

Röda tillbyggnad till Norra flygeln

Komp målning fönster

Wij trädgårdar

2020-02-06
KKR

2020

2021

2022

2023 2024

200

214
1800
75
941
75
50
10

1800
75
900
75
50
10

194
172
40
658
50
40

180
150
40
50
50
40

194
197
40
658
50
30
10

104

Underhållsplan 2021-2029

2

62

90

5

2

180
175
40
50
50
30
10

2

2

2025

2026

2027

2028

2029

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

8

8

2
3

2
3

2
3

2
3

3
5

3
5

2

2

600

2
3

2
3

2
3

2
3

3
5

3
5

2

2

600

2

2

2

2

3

3

Lägga om tak
Dränering
Ommålning fasad
Inkommande el
Inventera status brandskydd (Brandddock)
Åtgård källare mögel
Ventilation OVK

Röda Längan

Målning fönster in och utvändigt.
Lägga om tak
Åtgärd takavvattning avrinning från fasad.
Ommålning fasad
Renovering 2 stycken Skorstenar
Åtgärd efter fuktskada och vidare utredning ??
Inventera status brandskydd (Brandddock)

M ässen,

Målning fönster in och utvändigt.
Måla om takkupor och plåtar
Åtgård trappor och takbrygor mm
Måla om fasd.
Ytskikt badrum rum 1 & 4
Inkommande vatten
Ventilation OVK
Åtgärd brandskydd plan 3.
Ev. åtgärd Storkök. Om större ombyggnad, behövs mycket mer pen
Åtgärder källare balk vidare utredning stabilitet
Åtgärd fukt från ovanliggande markyta till källare

Övrigt

VA-anslutningar
El anslutning
panik post för 10års period VA

206
180
91
110
0
40
10

180
75
110

2

2

2

200

2

2

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

3

4

50

50

50

50

40
10

175
750
80
110
87
200
40

160
750
70
100
75
200
40

247
110
200
315
200
50
10
500
500
75
250

235
100
300
200
50
10
500

150
50
400

150
50
5063

200

500
75
250

50

50

50

panik post för 10års period el
Tillgänglighetsanpassning invändigt och utvändigt

SUMMA tot och per år

200
80

25
10

0
11018 3150

64

25
10

25
10

25
10

25
10

25
10

25
10

4662

1122

94

120

126

1323

25
10

322
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Aktuella hyresintäkter Wij Trädgårdar Q3 2019
Exkl moms

Period

Per helår
Per mån

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Summa
kr1 833 744
kr152 812

Hyresgäst
Månadshyra
Scanmatic
kr26 544
Uppsala stift
kr2 734
Siljan Skog
kr8 363
MP Bygg
kr2 097
Kabelteknik
kr6 420
Kopparfors
kr21 455
Ellevio
kr1 831
kr1 831
Vattenfall
Ockelbo komm. AME
kr81 304
Konst och Landskap 1 200 kr/år = 100 kr/mån
H.E. Slöjd
1 600 kr/år = 133 kr/mån

Helår borträknat kommunen AME
kr855 300
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Hyresintäkter från resultatrapport 2017-2018
Exkl moms

Nettoomsättning
3111
3112
3113

Hyresintäkter momspliktiga
Hyresintäkter ej momspliktiga
Förutbetalda hyror

2018
1 302 841
0
334 355

2017
1 559 228
14
249 717

SUMMA

1 637 196

1 808 959
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Kostnader från resultatrapport 2017 samt 2018, estimat för helår 2019

Övriga externa kostnader, fastigheter

5132
5140
5160
5162
5164
5169
5170
5191
5194
5198
5194
5210
5211
5310
5340
6950

Sotning
Vatten och avlopp
Renhålln och städning
Sophämtning
Snöröjning/sandning
Snickerimaterial
Rep och underh fastighet
Fastighetsskatt
Larm
Övr. fastighetskostnader avdr.gilla
Vägavgifter
Hyra arbetsmaskiner
Hyra av maskiner o tekniska anl.
El
Fjärrvärme
Tillsynsavgifter myndigheter
SUMMA

Est helår 2019, ack.
-5 400
-122 885
-7 581
-24 448
-30 875
-14 933
-252 618
-75 000
-169 846
-7 255
-9 520
-22 224
-89 428
-198 529
-432 091
-65 440
-1 528 072

Utfall 2019 Q1-3
-4 050
-92 164
-5 686
-18 336
-23 156
-11 200
-189 464
-56 250
-127 384
-5 441
-7 140
-16 668
-67 071
-148 897
-324 068
-49 080

2018
-3 000
-124 754
-7 602
-16 584
-9 705
-9 617
-74 218
-79 270
-179 405
0
-6 091
-28 305
-91 938
-220 663
-483 502
-56 137

-1 146 054

-1 388 774
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2017
0
-116 344
-7 562
-12 281
0
-11 149
-58 696
-79 270
-113 000
0
-4 491
-24 980
-69 882
-202 430
-485 537
-31 047
-1 214 652

BILAGA 3 - ÖGONBLICKSBILD ”IDAG”

Aktieägare

Aktieägare
1

Ockelbo
kommun

Stiftelsen Wij
Trädgårdar

Minst 50% av platserna i Stiftelsen Wij Trädgårdars styrelse.

92,4 %

7,6 %

Wij Säteri AB

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

13

Fastighet 1:110

Fastighet 1:44

Fastighet 1:263

”Mjuka värden”

Ägare: Wij Säteri AB

Ägare: Ockelbo kommun

Ägare: Stiftelsen Wij Trädgårdar

Wij Säteri AB

Herrgård
- Konferens
- Café
- Privat boende

Parkering

Dammområde
- Strandlänga

Personal
- Kök och servering
- Butikspersonal
- Trädgårdsmästare
- VD
(Över året 5-20 personer)

Två flyglar
- 2 hyresgäster
Röda längan
- 1 hyresgäst
Stallet
- Snickeri & verkstad

Trösklada
- 3 hyresgäster
Tennisbana
- Tennisklubb sköter
Lekplats
Arkiv

Hyresgäster
- 6 stycken
Trädgårdsutbildning
- Bollnäs Folkhögskola

Trädgårdens hus
- Café & lunchrestaurang
- Hotell

Investering
- Mindre kök för Café Turpin

Entré
- Handelsträdgård
- Ateljé (Stiftelsen)
- Parkering

Renoveringsbehov
- Enligt spec. ca 13.350 TKR
Övrigt
- Muntliga överenskommelser
- Skriftliga avtal
- AME, drift Utelag
- Samma period att ”klippa gräs”

Orangeri
- Energipanna (EU/Brukas ej)
- Verkstad
Kolonilotter

Konstråd
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BILAGA 4 - ÖGONBLICKSBILD ”IMORGON”
Ockelbo
kommun
Icke kommersiell verksamhet inom
förvaltning

Verksamhet
Styrelse

Samverkan
- Stiftelse & Kommersiell verksamhet

Personal
- 1 trädgårdsmästare

Fastighetsskötsel & Underhåll
- Personal inkl trädgårdsmästare
- Relevant maskinpark

Utbildningsverksamhet
- Avtal Bollnäs folkhögskola
Utbildning

Forum samverkan

Fastighet 1:110
Två flyglar
- 2 hyresgäster

Platsen Wij Trädgårdar

Röda längan
- 1 hyresgäst
Orangeri
- Energipanna (EU/Brukas ej)
- Verkstad

Kommersiella
aktörer

Visningsträdgård

Stallet
- Snickeri & verkstad
Entré
- Handelsträdgård
- Ateljé (Stiftelse)
- Parkering
Kolonilotter
- Förening

Entrepenörer
Kommersiell verksamhet på
upphandling

Fastighet 1:44
Parkering
Fastighet 1:263
Dammområde
- Strandlänga
Trösklada
- 3 hyresgäster
Tennisbana
- Tennisklubb sköter

Upphandling av koncessions tjänster

Herrgård
- Konferens
- Café
- Hotell
Trädgårdens hus
- Café & lunchrestaurang
- Hotell
Handelsträdgård
- Butik

Lekplats
Arkiv

Stiftelsen Wij
Trädgårdar

Minst 50% av platserna i Stiftelsen Wij Trädgårdars styrelse.

Evenemang

-
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På uppdrag eller i egen regi

Administration
- Lönerapportering
Samverkan
- Kommun & Kommersiell verksamhet

Bil.1(1:2)

BETALNINGS- OCH LÖNSAMHETSANALYS
Ockelbo, Vi 1:110
INDATA
Kalkylstart år
Hyresintäkter
Drift- och underhåll
Lån 50% av värdet
Lån övrigt
Investeringar
Taxeringsvärde
Uthyrningsbar area
Direktavk.krav restvärde
Räntefot för nuvärdeber.
Bedömt avkastningsvärde

2 670
1 370
5 298
1 000
0
7 927
4 257
9,50
11,00
10 596

BETALNINGAR Tkr
ÅR
Hyresintäkter +
Drift- och underhåll FastighetsskattHyresriskInvesteringar-

2019
2 670
1 370
79
214
0

2020
2 710
1 391
81
217
0

2021
2 751
1 411
82
220
0

2022
2 792
1 433
84
223
0

2023
2 834
1 454
86
227
0

DRIFTNETTO
Låneränta
Amortering
BETALNETTO
ACK. BETALNETTO

1 007
-230
-72
705
705

1 022
-228
-75
719
1 424

1 037
-225
-77
734
2 158

1 052
-222
-80
749
2 908

1 067
-219
-83
765
3 673

10596

10755

10916 11080 11 247

NYCKELTAL, LÖNSAMHET M.M.
Bruttokap.faktor
4,0
Direktavkastning %
9,5
Effektiv avkastning % totalt kapital
10,2
Effektiv avkastning % inkl. värdeutveckling
10,2
Belåningsgrad %
58,8

3,9
9,6
10,3
11,8
57,2

År
Ökning
Ökning
Ränta
Ränta
Start

Tkr
Tkr
Tkr
Tkr
Tkr
Tkr
m²
%
%
Tkr

2019
1,50
1,50
3,50
4,50

% / år
% / år
%
%

RESULTAT Tkr
Nuvärde driftsnetton
3 821
Nuvärde restvärde
6 775
Nuvärde investeringar
AVK.VÄRDE
10 596
AVK.VÄRDEUTV. T kr

Avkastn.värde/Tax.värde
Avkastn.värde/Uthyrningsbar area

3,9
9,6
10,3
11,8
55,6

3,9
9,6
10,3
11,8
54,1

3,9
9,6
10,3
11,8
52,6

1,34 F/T
2
2489 Kronor/m
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Bil.1(2:2)

Diagram kostnader o intäkter
3 000

2 500

2 000
Hyresintäkter +
Drift- och underhåll 1 500

FastighetsskattHyresrisk-

1 000

Investeringar-

500
0

0

0

0

0

0
1

2

3

4

5

Diagram lönsamhet
14,0
Bruttokap.faktor

12,0
10,0

Direktavkastning %

%

8,0
Effektiv avkastning % totalt kapital

6,0
4,0

Effektiv avkastning % inkl.
värdeutveckling

2,0
0,0
1

2

3

4

5

År
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VÄRDEUTLÅTANDE
Avseende fastigheten

OCKELBO VI 1:110

Värderingsinstitutet Norra AB
www.fastighetsvarde.se

Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904
info@fastighetsvarde.se
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VÄRDEUTLÅTANDE
Värderingsobjekt:
Adress:
Typ:
Ändamål:
Uppdragsgivare
Lagfaren Ägare:
Platsbesiktning:

Fastigheten Ockelbo Vi 1:110, X-län
Gatuadresser se bilaga 2, 816 30 Ockelbo
Hyreshusenhet, lokaler
Bedömning av marknadsvärde oktober 2018
Wij Säteri AB genom Malin Hermansson
556533-7846, Wij Säteri i Ockelbo AB
Wij Säteri, 816 26 Ockelbo
Torsdag den 27 september av Rolf Danö

________________________________________________________________________________________________________________________

Allmän beskrivning
Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Ockelbo Vi 1:110, Wij Trädgårdar. Fastighetens totala
markareal uppgår till ca 10 ha. Tomtmarkens obebyggda del utgörs av trädgårdar, lekplats, parkeringar, parkmark och naturmark, som nyttjas för besöks- och utbildningsverksamhet.
Fastigheten är bebyggd med ett antal huskroppar i herrgårdsmiljö. Här finns Herrgårdsbyggnaden
med två flyglar och en modernare tillbyggnad, Trädgårdens hus(mässen) med restaurangutrymmen
och hotellrum, flera lagerbyggnader/lador och garagebyggnader och växthus. De äldre byggnaderna
håller traditionell byggnadsteknisk standard och har visst renoveringsbehov. På fastigheten finns
även två nyare byggnader som uppförts av annan ägare specifikt för den verksamhet som bedrivs i
lokalerna idag. Totalt finns ett tiotal byggnader på fastigheten. Ytterligare utrymmen disponeras av
verksamheten på annan mark, vilka inte ingår i värdebedömningen. I denna värdebedömning ingår
enbart fastigheten Vi 1:110 och de till fastighetsägaren tillhörande byggnaderna.
Några byggnader är uthyrda för året runt verksamhet medan de flesta nyttjas av fastighetsägaren i
egen besöksverksamhet. I några lokaler hålls tidsbegränsade verksamheter såsom utställningar och
liknande, i andra finns konferensmöjligheter och övernattningsrum samt restaurang. Årshyran uppgår till ca 1,6 Mkr varav Ockelbo kommun AME står för ca 976 Tkr och Insitu Instrument AB för
437 Tkr för de externt uthyrda lokalerna. Hyran avser varmhyra. Specificerade drift och underhållskostnader för alla verksamhetslokaler har inte lämnats. Totalt finns ca 4 257 m2 uthyrbara lokaler
varav ca 2 800 m2 nyttjas i egen verksamhet eller är vakanta (källarytor).
Värderingsresultat
Mot bakgrund av vad som angivits i detta värdeutlåtande, ekonomiskt och tekniskt, bedöms
värderingsobjektets marknadsvärde, på grundval av en cash-flowanalys och ortsprisjämförelse, till
totalt ca
13 000 000 kronor
Osäkerhetsintervallet uppskattas till ± 1 000 000 kr.
Jämförelsetal
Värde kr per m² uthyrningsbar area (4 257 m²)
Värde per taxeringskrona (tax 2016, 7 927 tkr)
Nettokapitaliseringsprocent (direktavkastning)
Bruttokapitaliseringsfaktor (värde/hyra)

3 054 kr
1,6
ca 8 %
ca 5

Gävle 2018-10-24

Malin Åhman
Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

Rolf Danö
Fastighetsvärderare

Bilaga 1: Betalnings- och lönsamhetsanalys
Bilaga 2: Fastighetsbeskrivning.
Bilaga 3: Ekonomiska data.

Bilaga 4: Foton och kartor
Bilaga 5: Utdrag fastighetsregister
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1.

VÄRDERINGSUNDERLAG

1.1.

Uppdraget

VÄRDEUTLÅTANDE Ockelbo Vi 1:110 okt 2018

Undertecknad värderingsman har av Wij Säteri AB genom Malin Hermansson erhållit uppdraget att
utföra en marknadsvärdebedömning av rubricerade objekt. Värderingen avser fastigheten i sin helhet med sina rättigheter och skyldigheter. Syftet med värderingen är att uppskatta objektets marknadsvärde i befintligt skick per oktober 2018. Värderingen kan utgöra underlag för ev överlåtelse.
Ingen hänsyn tas till att en del av objektet är detaljplanerat till ”A”, Allmänt ändamål, vilket begränsar möjliga köpare till enbart offentliga ägare.
1.2.

Besiktning/Underlag

Okulärbesiktning av fastigheten utfördes tisdag den 27 september av Rolf Danö tillsammans med
fastighetsägarens representant. Besiktningen är ej av sådan karaktär att den kan läggas till grund för
talan enligt jordabalken. Besiktningen har ej heller sådan status att hänsyn har tagits till ev krav enligt miljöbalken. Inga miljöbelastningar finns kända för fastigheten.
Uppgifter om hyresförhållanden, ytor, teknisk information mm har erhållits från fastighetsägaren,
samt från översiktlig okulär besiktning på plats. Övriga data har inhämtats från offentliga register.
1.3.

Värderingsmetoder

Med marknadsvärde avses det mest sannolika pris vid en försäljning på den öppna fastighetsmarknaden under normala omständigheter samt normal marknadsföringstid. Marknadsvärdebedömning
görs genom en kombination av två metoder, dels en ortsprismetod grundad på jämförelser med genomförda köp av likartade fastigheter, dels en marknadsanpassad avkastningskalkyl där marknadens förväntningar och avkastningskrav har beaktats.
Via ortsprismetoden bedöms marknadsvärdet med ledning av historiska fakta och via en avkastningskalkyl (cash-flowanalys) bedöms marknadsvärdet mot bakgrund av ekonomiska prognoser för
den aktuella fastigheten.
Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda fastighetsköp söker de köp som avser fastigheter med egenskaper som bäst överensstämmer med värderingsobjektet. Därefter
analyseras jämförelseköpen varvid köpeskillingar kan antingen jämföras direkt eller ställas
i relation till någon värdebärande egenskap såsom lokalarea, hyra eller taxeringsvärde.
Hänsyn tas även till den värdeutveckling som skett mellan köptidpunkt och värdetidpunkt.
Avkastningsmetoden innebär att man i en avkastningskalkyl gör en prognos för samtliga
betalningsströmmar som innehavet av värderingsobjektet ger upphov till under en tänkt
innehavstid, kallad kalkylperiod. Kalkylen marknadsanpassas genom att man analyserar och söker
efterlikna marknadsförväntningar avseende de parametrar som ingår i kalkylen.
Kalkylresultatet erhålls som summan av de årliga driftnettonas nuvärde samt nuvärdet av fastighetens restvärde vid kalkylperiodens slut.
Restvärdet utgörs av ett uppskattat marknadsvärde för fastigheten efter kalkylperiodens slut och baseras på den prognostiserade utvecklingen av driftnettot och på en bedömning av marknadens långsiktiga avkastningskrav. Driftnetton och restvärde diskonteras till värdetidpunkten efter en kalkylränta som motsvarar marknadens krav på total avkastning med hänsyn till fastighetens karaktär och
belägenhet etc.
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1.4.
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Marknads- och objektsanalys

MARKNADEN
Fastighetsmarknaden går fortsatt bra i Sverige även om orosmomenten blir fler och tydligare ju
längre högkonjunkturen består. Ränteläget är fortsatt lågt i Sverige och även i västvärlden även om
en räntehöjning kommer allt närmare även i Sverige. Senaste prognosen från Riksbanken är att styrräntan höjs någon gång under slutet av 2018 alt. början av 2019. Avkastningskraven är rekordlåga
på många marknader men en oro om väntande räntehöjningar och en större riskaversion pekar mot
att avkastningskraven kommer att höjas. BNP-tillväxten är relativt stabil och finans- och penningpolitiken hjälper till att skjutsa på och även att den offentliga konsumtionen är hög, så även infrastrukturinvesteringar.
Arbetslösheten går nedåt, även om arbetskrafttillströmningen medför att sänkningen inte blir lika
tydlig då arbetslösheten bland invandrare förfarande är hög. Europa går bättre i stort även om arbetslösheten är stor i vissa regioner och rekordlåg i vissa länder tex Tyskland. Kina och Asien har
stabil tillväxt även om den är på en lägre nivå än under rekordåren. Flyktingkrisen i Europa består,
men de politiska partierna i Sverige har generellt blivit mer restriktiva till invandring de senaste
åren, vilket medför att tillströmningen till Sverige inte är lika stor som under slutet av 2015. Vad
som händer med flyktingströmmarna till Europa är inte på något sätt löst och där kommer eventuellt
någon form av kvotsystem att införas i framtiden.
Kommunerna säljer fortfarande ut vissa samhällsfastigheter för att få mer likviditet för att satsa på
kärnverksamheter. Många kommuner kommer samtidigt att behöva investera i förskolor, skolor och
hälsocentraler i och med ökad urbanisering och ökad befolkning.
En försiktighet i samband med belåningssituationer har under en period inneburit högre krav på eget
kapital i samband med förvärv och därmed ökat trögheten på marknaden. Denna trend har dock gått
tillbaka och det upplevs något lättare att låna igen. För privatbostäder har dock införandet av amorteringskravet påverkat bostadsmarknaden. I storstäderna har priserna gått ner något samt att byggstart och försäljning av nyproduktion skjuts upp. Även i övriga Sverige finns det en osäkerhet kring
bostadsmarknadens fortsatta utveckling.
Transaktionsvolymerna av kommersiell fastigheter ligger för 2017 på en fortsatt hög nivå, med en
volym på 175 miljarder kronor, vilket är den näst hösta volymen sedan finanskrisen 2008, och kan
jämföras med rekordåret 2016 då kommersiella fastigheter omsattes för 201 miljarder kronor. De
överlåtelser som sker har i storstadsregionerna skett till mycket låga avkastningskrav och huvudsakligen av köpare med eget kapital t ex pensionsfonder. Detta ger i sin tur utträngningseffekter så att
även övriga delar av landet ökar i attraktion hos investerarna, då med högre krav på direktavkastning.
Många kommuner har byggt en hel del bostäder under senaste två åren och nu ses en viss avmattning i efterfrågan och nybyggnadsprojekt med framförallt bostadsrätter kommer inte igång som planerat. Marknaden är lite tudelad med ett visst överskott av dyra bostadsrätter och fortfarande brist
på hyresrätter-framförallt billigare boendeformer.
Storbritanniens exit från EU har inte gett några större avtryck på Europa i stort och ej heller på fastighetsmarknaden även om vissa myndigheter redan nu har planer på att förflyttas från Storbritannien. Effekterna av detta återstår att se och så även ev påverkningar på världsekonomin av USAs
inrikes och utrikespolitik.
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ORTEN
Ockelbo kommun är beläget i nordvästra Gästrikland. Kommunen består utöver centralorten
Ockelbo av mindre samhällen som t ex. Jädraås, Lingbo och Åmot, samt små och lantligt belägna
byar. Ockelbo kommun är en typisk landsbygdskommun med ca 6 000 invånare, där knappt hälften
är boende inom centralorten. Befolkningsutvecklingen har mellan 2016 och 217 varit svagt ökande,
men i övrigt har innevånarantalet legat på en oförändrad nivå under den senaste tioårsperioden.
Arbetslösheten är något över rikets genomsnitt och i nivå med övriga länet.
Näringslivet domineras av tillverkningsindustri, handel samt vård/omsorg och övrig offentlig
verksamhet. Kommunen marknadsför sig som ”smultronstället i Gästrikland” och framhäver det
natursköna landskapet, Wij trädgårdar, Ockelbo Marknad och Älgparken som turistattraktioner.
Det finns utöver allmännyttan endast ett fåtal mindre fastighetsbolag ägda av den privata
marknaden. Satsningar på nya tomter för småhus bl a vid Bysjön och lägenheter i centrum har
inletts av kommunen. Industrin har drabbats av inskränkningar som gjort att det frigjorts en del
industrilokaler. Ett mindre utbud av kontors/logistiklokaler finns noterade.
A-läget för bostäder och lokaler för handel mm i kommunen är runt torget i Ockelbo och utefter
genomfarten i centralorten.
För kontor finns en viss efterfrågan i bra lägen. Inga större vakanser finns och ett mindre utbud av
kontors/logistiklokaler har noterats.
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OBJEKTET
Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Ockelbo Vi 1:110, Wij Trädgårdar. Fastighetens totala
markareal uppgår till ca 10 ha. Tomtmarkens obebyggda del utgörs av trädgårdar, lekplats, parkeringar, parkmark och naturmark, som nyttjas för besöks- och utbildningsverksamhet.
Fastigheten är bebyggd med ett antal huskroppar i herrgårdsmiljö. Här finns Herrgårdsbyggnaden
med två flyglar och en modernare tillbyggnad, fd mässen med restaurangutrymmen och hotellrum,
flera lagerbyggnader/lador och garagebyggnader och växthus. De äldre byggnaderna håller traditionell byggnadsteknisk standard och har visst renoveringsbehov. På fastigheten finns även två nyare byggnader som uppförts av annan ägare specifikt för den verksamhet som bedrivs i lokalerna
idag. Totalt finns ett tiotal byggnader på fastigheten. Ytterligare utrymmen disponeras av verksamheten på annan mark, vilka inte ingår i värdebedömningen. I denna värdebedömning ingår enbart
fastigheten Vi 1:110 och de till fastighetsägaren tillhörande byggnaderna.
Några byggnader är uthyrda för året runt verksamhet medan de flesta nyttjas av fastighetsägaren i
egen besöksverksamhet. I några lokaler hålls tidsbegränsade verksamheter såsom utställningar och
liknande, i andra finns konferensmöjligheter och övernattningsrum samt restaurang. Årshyran uppgår till ca 1,6 Mkr varav Ockelbo kommun AME står för ca 976 Tkr och Insitu Instrument AB för
437 Tkr för de externt uthyrda lokalerna. Hyran avser varmhyra. Specificerade drift och underhållskostnader för alla verksamhetslokaler har inte lämnats. Totalt finns ca 4 257 m2 uthyrbara lokaler
varav ca 2 800 m2 nyttjas i egen verksamhet eller är vakanta (källarytor).
VERKSAMHETEN
Wij Trädgårdar i Ockelbo nyttjas som ett centrum för nordisk trädgårdskultur med
visningsträdgårdar, trädgårdshandel, restaurang och rosenträdgård. Verksamheten innefattar även
konstutställningar, musikevenemang och kurser med friskvårdsprogram och tillsammans med
Bollnäs folkhögskola har en trädgårdsutbildning startat under 2018. Ambitionen är att hålla ständig
förnyelse.
Konferensverksamheten har genom flera möteslokaler och god marknadsföring tillsammans med
logi och boende ökat väsentligt under senaste året.
Restaurangen håller god kvalitet med råvaror bl a från den egna verksamheten och har öppet året
runt. Restaurangverksamheten nyttjar den gamla kulturskyddade bruksmässen från början av 1900talet och i byggnaden finns dessutom 6 övernattningsrum.
I lokalerna finns förutom den egna verksamheten och Folkhögskolan med sin verksamhet ett antal
inhyrda företag med kontor.
I den gamla tröskladan finns Wij Trädgårdshandel som säljer både redskap, dekorationer och växter
som passar det nordiska klimatet. Den huvudsakliga besöksverksamheten sker sommartid, men en
utökning av konferenserna planeras ske för att nyttja området bättre hela året.
HYRESGÄSTER
En stor hyresgäst är Ockelbo kommun AME tillsammans med Insitu Instrument AB står de för merparten av hyresintäkterna. Huvuddelen av lokalerna nyttjas dock i egen verksamhet för restaurang,
övernattning, konferenser, förråd mm. Den egna verksamheten är under ständig utveckling och planen på att utöka konferensverksamheten har slagit väl ut.

77

Sida 5 ( 11)

VärderingsInstitutet
2.

MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING

2.1.

Ortsprismetoden
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Ortsprismetoden innebär i sin mest renodlade form att fastigheter med likvärdiga egenskaper, som
gått till försäljning, jämförs med värderingsobjektet. Den erlagda köpeskillingen kan jämföras
direkt eller göras jämförbara genom att de sätts i relation till någon värdepåverkande faktor, oftast
arean (kr/m²) eller taxeringsvärdet (K/T). Uppgifter om överlåtelser hämtas i första hand från
lagfartsbanden. Uppgifter om sådana värdebestämmande faktorer som hyresavtal,
finansieringsförhållanden mm saknas i ortsprismaterialet. För rena avkastningsfastigheter blir en
ortsprisanalys därmed osäker. Materialet kan dock ge en grov indikation på värdenivån och
spridningen på den erlagda köpeskillingen.
Inga direkta jämförelseobjekt finns att tillgå. Herrgårdsobjekt norr om Mälardalen har under senaste
åren sålts i nivåer mellan 10– 20 Mkr och mängden lokaler och objektens skick varierar. Ofta utgörs
objekten av en huvudbyggnad och några mindre flygelbyggnader och kringbyggnader. Wij
trädgårdar har med sina moderna kompletteringsbyggnader och uthyrningsbara ytor ett större
nyttjande som verksamhetslokaler och bedöms således inte direkt jämförbart med
herrgårdsbyggnader generellt. Lönsamheten i att driva mindre konferensanläggningar i
herrgårdsmiljö har på senare år varit tämligen låg då konkurrensen från hotell och spaanläggningar
är stor och antalet konferenser har minskat. Dock har trenden gått tillbaka till att huvudsakligen
hitta konferensmöjligheter i den egna regionen från att under några år ha dominerats av längre resor
och kryssningar. Detta gör att denna typ av anläggningar ofta nyttjas som en kombination av boende
och egen verksamhet. Objektet har dock byggts upp till att bli en större anläggning med bl a skola
och besöksverksamhet. Lokalerna kan dock hyras ut som lokaler för andra verksamheter.

Prisstatistik försäljningar hyreshus med lokaler i Ockelbo. Källa: UC bostadsvärdering.

Under senare år har ett antal försäljningar av hyresfastigheter med lokaler gjorts i Ockelbo, såväl
direkta fastighetsöverlåtelser som bolagsaffärer.
Prisnivån för rena köp av hyresfastigheter med lokaler har varierat enligt ovanstående graf och
priserna beror av läge, lokalsammansättning, hyreskontrakt, skick etc. Högre priser avser bättre
lägen och högre standard och de lägre priserna är för fastigheter belägna med sämre läge eller med
låg standard eller stora vakanser. För industrifastigheter finns enstaka överlåtelser med stor
spridning, från 4 700 kr/m2 för enkla lokaler till 6 302 kr/m2 för ett objekt med högre kvalitet. För
rena markköp har spridningen även där varit stor där mindre arealen betalats med ca 250 kr/m2 och
större arealer har betingat ett pris från 24 till 36 kr/m2. Ingen direkt ortsprisjämförelse kan göras.
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I landet har under 2017-2018 ett flertal större gårdar med BOA över 250 m2 och med större arealer
sålts. Mariehov Gård 1 i Mariehov med BOA om 687 m2 och med en areal om 60 ha såldes under
2017 för 19,5 Mkr, och Värmdövägen 58 på Värmdö med BOA 440 m2 och med en areal om ca 2 ha
såldes under 2018 för 23 Mkr. En något mindre fastighet med BOA 319 m2, Ringlatorpsvägen 31 i
Kungsbacka och med en areal om 4,6 ha såldes under 2018 för 16,9 Mkr. Skick och standard för
objekten är okänt.
Mot bakgrund av de överlåtelser som gjorts och i övrigt erfarenhetsmässig marknadskännedom
bedöms ett rimligt värde för objektet kunna återfinnas inom intervallet nedan:
Byggnad
A uthus vid Örtagården
B Trädgårdens hus/Mässen
D Tillbyggnad Norra Flygeln
E Norra Flygeln
E Norra Flygeln
F Södra Flygeln
F Södra Flygeln
G Herrgården
H Röda Längan
I Stallet
L Gamla potatisladan/jordkällare
M Snickarbod
N Traktorgarage
Q Lusthus, arkiv
Summa

Typ
Förråd
Restaurang+rum
Kontor/verkstad/arkiv
Kontor
Kontor
Kontor
Källare/arkiv
Konferens+rum
Konferens/kontor
Verkstad/personal
Förråd
Verkstad
Garage/förråd
Förråd

area
30
760
232
307
223
310
276
762
772
200
50
35
270
30
4 257

min
100
4 000
2 000
4 000
500
4 000
500
3 000
3 000
500
100
400
150
100

max
200
5 000
3 000
5 000
1 000
5 000
1 000
4 000
4 000
1000
200
600
200
200

min kr
3 000
3 040 000
464 000
1 228 000
111 500
1 240 000
138 000
2 286 000
2 316 000
100 000
5 000
14 000
40 500
3 000
10 986 000

max kr
6 000
3 800 000
696 000
1 535 000
223 000
1 550 000
276 000
3 048 000
3 088 000
200 000
10 000
21 000
54 000
6 000
14 507 000

Således mellan 11,0 – 14,5 Mkr utan hänsyn till kontraktssituation och reparationsbehov.

2.2.

Avkastningsmetoden

Avkastningsmetoden innebär en analys av de betalningsströmmar som fastighetsinnehavet förväntas
ge upphov till under en viss kalkyltid. Ingående parametrar såsom hyror, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt m.m. åsätts med ledning av faktiska eller marknadsmässigt bedömda förhållanden. De årliga driftnettona och restvärdet diskonteras till värdetidpunkten efter en kalkylränta
som motsvarar marknadens krav på total avkastning med hänsyn till fastighetens karaktär och belägenhet etc.
KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR
Inflation
Inflationstakten antas till ca 1,5 % per år.
Kalkylperiod
Kalkylperioden är 1 år och avser tiden januari 2019-december 2023.
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Hyresinbetalningar
En marknadsmässig hyra utifrån lokalernas beskaffenhet och läge åsätts för lokalerna. För mellanskillnaden mellan verkliga hyresintäkter och intäkter vid full uthyrning justeras sedan med en hyresrisk. Omsättning i restaurangbranschen i medeltal per anställd under 2017 ligger ca 890 tkr vilket
för objektets del skulle med två anställda ligga på ca 1,8 mkr. På branschmässiga grunder kan lokalhyreskostnaden för restaurangverksamhet få uppgå till ca 8-10 % av nettoomsättningen, exkl. uppvärmningskostnader. För hotell och konferensverksamhet bedöms en normalnivå uppgå till ca 4 % 17 % med medel på 12 % av nettoomsättningen och upp emot 31 % för enklare logi. För objektets
konferensverksamhet med övernattningar motsvarar detta med en omsättning om 860 000 kr en
hyra på ca 150 000 kronor. Ovanstående hyrorna är kallhyror där hyresgästen står för uppvärmning
och elkostnader.
En marknadsmässig hyra inkl värme och el för objektet bedöms till:
Byggnad/Hyresgäst
A Förråd växthus
B Trädgårdens hus/Mässen
D Insitu Instrument AB(kontor)
E Insitu Instrument AB(kontor)
E Insitu Instrument AB(kontor)
E Uppsala stift
E Siljan Skog
E MP Bygg och Fastigheter
F Ockelbo Kabelteknik
F Egen verksamhet
G Egen verksamhet
H Ockelbo AME
I Ockelbo AME
I Egen verksamhet
L Gamla potatisladan/jordkällare
M H.E.M Snickarbod
N Traktorgarage egen verksamhet
Q Arkiv egen verksamhet
SUMMA, snitt

area
30
760
232
223
224
31
29
23
66
520
762
772
123
77
50
35
270
30
4 257

kr/m²
100
276
592
265
1 076
1 076
1 076
1 075
1 149
1 075
312
1 168
600
600
100
46
100
100
627

kr år
3 000
210 000
137 344
59 201
241 454
32 818
30 881
25 155
75 604
559 000
238 000
901 696
73 800
46 200
5 000
1 610
27 000
3 000
2 670 764

Hyrorna avser kall och varmhyra inkl. el. Moms tillkommer för verksamheter som är momspliktiga.
Hyran uppräknas med index. Hyresutvecklingen kalkyleras till 1,5 % per år, i takt med inflationen.
Hyresrisk
För de vakanta/egna lokalerna är hyresnivån beräknad på omsättningshyra enligt Visita. Den egna
verksamhetens hyresnivå är under marknadsmässig hyra. Med en aktiv fastighetsförvaltning torde
det gå att hitta hyresgäster till lokalerna som idag ingår i den egna verksamheten och själv fokusera
på kurs/konferens och restaurangverksamheten. Hyresrisken beräknas ligga på ca 8 % av omsättningen.
Drift- och underhållskostnader
Hyran kalkyleras för vissa lokaler som en kallhyra och andra som varmhyra. I varmhyra antas alla
kostnader för objektets drift såsom va, värme, hushållsel mm åvila hyresvärden. Hyresvärden bekostar därutöver underhåll, snöröjning, försäkring och administration. I kallhyran antas hyresgästen
bekosta ev uppvärmning och el. På schablon- och erfarenhetsmässiga grunder kalkyleras hyresvärdens kostnader till:
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DoU
El
Vatten avlopp
Renhållning städ
Sophämtning
Rep uh fastighet
Värme
Försäkring
Larm
Vägavgift
Framtida uh
Fastighetsskatt
SUMMA, snitt

area
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
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kr/m²
48
27
2
3
14
114
37
27
1
50
19
340

Kr 2019
202 430
116 343
7 561
12 280
58 695
485 536
159 368
113 000
4 491
210 350
79 270
1 449 324

Drift- och underhållskostnaderna antas öka med 1,5 % per år, i takt med antagen inflation.
Särskild skötsel av marken/parken antas utföras av den egna verksamheten kalkylerad som hyresgäst och belastar således ej kostnaderna med mer än en mindre del snöröjning och gräsklippning
som härrör till hyresgästernas gemensamma yta.
Renoverings/investeringsbehov
För objektet finns behov av renovering utöver löpande underhåll. Herrgården behöver anpassas för
nya verksamheter. Beroende på hur den byggs om kan värdet av lokalerna öka. I kalkylen har inte
hänsyn tagits till särskilda investeringar och reparationer utöver normalt underhåll enligt vad som
ryms i avsättning för underhåll. Hyresgästanpassningar utöver det antas kunna belasta inflyttande
hyresgäst. I drift- och underhållskostnaderna inkluderas ca 50 kr/m2 avsättning per år för framtida
underhåll för i första hand varma ytor och restaurang och herrgård.
Fastighetsskatt
Fastighetsskatten uppgår till 1,0 % av taxeringsvärdet, således ca 79 000 på årsbasis. Kostnaden antas öka i takt med inflationen.
Lånefinansiering
Belåningen har ingen större inverkan på kalkylresultatet eftersom detta beräknas på driftnettona,
däremot kan den påverka avkastningskravet på totalt kapital. För att även visa betalnettona i kalkylen har en belåning antagits med 5,3 mkr till 3,5 % ränta och därutöver 1,0 mkr till 4,5 % ränta.
Amortering enligt 40-årig serieplan. Andelen lånat kapital utgör därmed knappt 60 % av beräknat
avkastningsvärde.
Kalkylränta
Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och består av riskfri realränta, kompensation för förväntad inflation samt en riskpremie. Mot denna bakgrund har kalkylräntan valts till
11 % bestående av en bedömd långsiktig realränta 3 %, inflationskompensation 1,5 % och riskpremie 6,5 %.
Restvärdesberäkning
Restvärdet utgörs av fastighetens marknadsvärde vid kalkylperiodens slut och har bedömts utifrån
ett prognostiserat driftnetto för året efter kalkylperioden och ett direktavkastningskrav på 9,5 %.
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BETALNINGS- OCH LÖNSAMHETSANALYS
Betalnings- och lönsamhetsanalys redovisas under bilaga nr 1.
Som framgår av denna har avkastningsvärdet beräknats till 10 596 000 kr.
2.3

Känslighetsanalys

Utgående från resultatet i avkastningskalkylen görs en känslighetsanalys för att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras förutsatt alla övriga indata oförändrade.
Känslighetsanalys har gjorts med avseende på hyresintäkternas utveckling, direktavkastningskrav år
5, kalkylränta samt hyresrisk.





Om hyresutvecklingen förändras med 1 procentenhet per år förändras avkastningsvärdet
med 9,4 % motsvarande ca 1 Mkr.
Om direktavkastningskravet för beräkning av restvärdet förändras med -1 procentenhet
påverkas avkastningsvärdet med 7,5 % motsvarande ca 0,8 Mkr.
Om kalkylräntan förändras med -1 procentenhet påverkas avkastningsvärdet med 3,9 %
motsvarande ca 0,4Mkr.
Om hyresrisken minskas till 7 % över hela perioden ökar avkastningsvärdet med 2,7 %,
motsvarande ca 0,3 Mkr.

Objektet är således känsligt för variationerna i hyresnivåer och direktavkastning.
2.4.

Värdebedömning

Värdebedömning mot bakgrund av ortsprisjämförelse och erfarenhetsmässig marknadskännedom
indikerar ett sammanlagt värde för fastigheten mellan 11 – 14,5 Mkr utan hänsyn till kontraktssituation och reparationsbehov eller att del av objektet enbart kan ha en offentlig ägare.
Värdebedömning enligt avkastningsmetoden ger ett sammanlagt avkastningsvärde på
10 596 000 kr med hänsyn till befintliga verksamheter och kontrakt, dock utan hänsyn till att en del
av objektet är detaljplanelagt med ändamål A.
Utöver detta finns ett visst mervärde för marken som nyttjas som park, som delvis arrenderas ut
utan kända villkor och en belastning av att det på marken finns byggnader som inte tillhör fastighetsägaren. Denna situation bör lösas med arrendekontrakt som kan ge intäkter till fastigheten alternativt att byggnaderna tillförs fastigheten. Som sista alternativ kan ägaren tvingas ta bort byggnaderna från fastigheten av ägaren. Sannolikheten för detta bedöms dock mycket liten för såväl ateljén
som eldtemplet. Trafikmängd och ev andra belastningar som följer av byggnadernas placering på
marken bedöms med dagens användningsområde ej påverka värdet och byggnaderna tjänar mer som
en tillgång för fastigheten då de gynnar kringliggande verksamhet. En rimlig avkastning på den
mark som nyttjas av utomstående bör kunna sättas till 10 kr/m2 och år för ca 2,5 ha vilket med en av
kastning på 9,5 % skulle lämna ett mervärde på ca 2,6 Mkr.
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MARKNADSVÄRDE

Mot bakgrund av ovanstående bedöms marknadsvärdet för fastigheten Ockelbo Vi 1:110 per oktober 2018 till
13 000 000 kr
Med beaktande av den osäkerhet som vidlåter all fastighetsvärdering uppskattas osäkerhetsintervallet till ± 1 000 000 kr (12 000 000 – 14 000 000 kr).
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FASTIGHETSBESKRIVNING

Läge
Objektet är beläget ca 1,3 km sydväst om Ockelbo centrum.
Adresser:
Ekbacken 2, Gamla Åmotsvägen 16
Herrgårdsvägen 1 och 2 (Norra Flygeln)
Herrgårdsvägen 4, Herrgårdsvägen 6A och B
Herrgårdsvägen 8, 10, 12 (Södra Flygeln)
Herrgårdsvägen 14
Wijberget 2 A-C

Adresskarta. Källa: Eniro.
Tomt
Fastighetens totala markareal uppgår till ca 10 ha. Tomtmarkens obebyggda del utgörs av trädgårdar
för besöksnäring och utbildningsverksamhet. Här finns också en tennisbana, boulebana och en lekpark belägna på Vi 1:110(1) och åkermark på Vi 1:110(3). Öster om gamla Åmotsvägen finns ett
område med kolonilotter som ingår i 1:110.
Markupplåtelser
För verksamheten har ett antal byggnader – Ateljén och pannhuset Eldtemplet uppförts av annan
part än fastighetsägaren. Inga arrendeavtal för dessa finns kända och det råder viss oklarhet i vem
som har ansvaret för byggnaderna. Ett område på Vi 1:110(3) är upplåtet till annan nyttjare, villkoren är inte kända. Utredning av detta och upprättande av arrendeavtal förutsätts göras om fastigheten skulle överlåtas till annan ägare.
För verksamheten nyttjas även byggnader på annans mark som inte ingår i värderingen, bl a entrén, arkivet, stolpladan och Kulturmagasinet. För dessa antas särkilda nyttjanderättsavtal finnas
för verksamhetens bedrivande och är ej sammankopplat med fastihgeten Vi 1:110.
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Planförhållanden.
För området gäller
byggnadsplan
akt: 21-OSÖ-183/1963, beslutad 1963-05-06
stadsplan
akt: 21-83:1204, beslutad 1984-10-18.
Områdesbestämmelse
akt: 21-P95:34, beslutad, 1994-12-08.
Ändring av DP
akt: 21-P96:116, beslutad 1996-09-16.
Grundvattenskydd ENL2:64 VL,
akt: 21-GXVI:55, beslutad 1985-02-07.

Områdesbestämmelserna anger A samt q1 och q2 för området norr om vägen, gamla mässen.
Således kan den delen endast ägas av allmän ägare och byggnaderna har kulturskyddats enligt ovan.
För byggnaden kulturmagasinet är befintlig kulturmiljö skyddad i stadsplan för Raboområdet.
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Servitut och gemensamhetsanläggning
Officialservitut: Akt: 2101-00/5.1. (röjningsrätt och grindförbud) (Väg för Vi 1:251)
Ledningsrätt: Akt: 2101-12/10.1.
Andel i samfälligheten Ockelbo Vi S:7 (50 Procent).
Andel i gemensamhetsanläggningen Ockelbo Böle GA:6.
Avtalsnyttjanderätt, företrädesordning 1, Inskrivningsdag:1998-08-11, dagboksnr:98/3542,
område m.m.
Ockelbo Vi S:7 är ett område på 1579 kvm som är samfällt (gemensamt) för Vi 1:110 och 1:195. De
två fastigheterna har 50% andel vardera i området. Ockelbo Böle ga:6 är beteckningen för
vägsamfälligheten som går förbi Vi 1:110.
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A: Uthus vid örtagården
B: Trädgårdenshus/Mässen, 1903, hitflyttad 1917
C: Ateljé, växthus, 2005 ( Ateljén ingår ej i värdebedömningen, byggnad på ofri grund)
D: Tillbyggnad Norra Flygeln, 1976
E: Norra Flygeln, 1843
F: Södra flygeln, 1776
G: Herrgården, 1850-tal
H: Röda längan, kursgård, 1886
I: Garage, biltvätt, 1920-tal
J: Eldtemplet, 2010, ( Ingår ej i värdebedömningen, byggnad på ofri grund)
K: Växthuset, 2010-2012, ( Ingår ej i värdebedömningen, byggnad på ofri grund)
L: Gamla potatisladan/jordkällare
M: Snickarbod, sent 1600-tal
N: Traktorgarage, 1920-tal
O: Kulturmagasinet (utanför bilden i sydväst, på 1:263, ingår ej i värdebedömningen)
P: Stolpladan (utanför bilden i sydväst(1:263, ingår ej i värdebedömningen)
Q: Lusthus, arkiv, 1850-tal (utanför bilden i nordost)
R: Entrébyggnad/lada (Utanför bilden i sydost på S:2, ingår ej i värdebedömningen)
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Byggnader på Vi:110
Förråd och växthus (A), area ca 30 m2
Trädgårdens hus/Mässen i 2 plan med vind och källare (B)
Byggnadsår: 1903, hitflyttad 1917
Grund av betong och granit
Bjälklag och stomme av trä
2-glasfönster
Tegeltak
Bärande del i souterräng, stålbalk
Vattenburet radiatorsystem anslutet till direktverkande el
Restaurangen har ventilation med till-och frånluft
Planlösning: Kv: pannrum, förråd
Bv: Personaldel: hall, kyl. Och kompressorrum, kyl- och frysavdelning, 3 wc, restaurangkök, serveringsrum, diskrum, hall, kapprum, lilla matsalen, vardagsrum, stora
matsalen, blomsterrum
1 tr: Personaldel: tornrum, balkong, trapphus, hall mellan tornrum och huvudbyggnad, tvättstuga, torkrum.
1 tr: Hotelldel: wc, korridor, dusch- och bastudel, 6 hotellrum, balkong, allrum
Vind: kallvind, vindsutrymmen
2 tr: övernattningsrum för personal
LOA 760 m².
Övrigt: automatiskt brandlarm till SOS i hela byggnaden. Fasaden är ommålad men delvis kvar att
göra.
Växthus i 1 plan (C) ofrigrund ägare Stiftelsen
Byggnadsår: 2005, Träbyggnad på betongplatta
LOA växthus 170 m² LOA
Planlösning: Bv: växthus, utställning
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad.

Tillbyggnad Norra Flygeln i 1 plan med källare (D)
Byggnadsår: 1969
Källare och bjälklag av betong
Papptak
2-glasfönster
Träbyggnad
Vattenburet radiatorsystem anslutet till fjärrvärme
Mekanisk till- och frånluft, återvinning, komfortkyla
LOA 232 m².
Planlösning: Kv: arkiv, fläktrum
Bv: verkstad för elektronik, wc, personalutrymmen
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad.
Norra Flygeln i 2 plan (E)
Byggnadsår: mitten av 1800-talet, renoverat 1988
Stenbyggnad med grund av betong, skivtäckt plåttak, 2-glasfönster
Vattenburet radiatorsystem anslutet till fjärrvärme
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LOA 586 m².
Planlösning: Bv: kontor
1 tr: kontor
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad.
Södra Flygeln i 2 plan med källare (F)
Byggnadsår: 1776
Stenbyggnad med grund av betong. Valvad källare, skivtäckt plåttak, 2-glasfönster
LOA 586 m².
Vattenburet radiatorsystem anslutet till fjärrvärme
Planlösning: Kv: förråd, fjärrvärmecentral
Bv: hall/reception, kontor, undersökningsrum, stort sammanträdesrum, kök
1 tr: kontor, serverrum
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad.
Herrgården i 2 plan, vind och källare (G)
Byggnadsår: 1839
Timmerhus med belagd puts, granitgrund, plåttak, 2-glasfönster
Vattenburet radiatorsystem anslutet till fjärrvärme
LOA 762 m².
Planlösning: Bv: konferens och representation
1 tr: uthyrning till studenter, tomt för närvarande
Övrigt: automatiskt brandlarm till SOS i hela byggnaden
Röda Längan i 1,5 plan med delvis källare (H)
Byggnadsår: 1886, renoverad utvändigt 1990, invändigt 1993
Grund av betong. Träbyggnad med skivtäckt plåttak, 1990. 2-glasfönster
Vattenburet radiatorsystem anslutet till fjärrvärme
Tillluft i lärosalar via Floormasterdon
LOA 772 m².
Planlösning: Kv:
Bv: lärosalar, kontorsrum, wc, toalettutrymmen
1 tr: kontor, 60 m², datasal, personalutrymmen, övernattningsrum, toalettrum,
kallförråd, fläktrum, handikapphiss
Övrigt: automatiskt brandlarm till SOS i hela byggnaden. Den centrala enheten för samtliga brandlarm finns placerad i denna byggnad.
Stallet/snickeri, verkstad, personal i 1,5 plan (I)
Byggnadsår: 1850
Sten på betonggrund
Yttertak av plåt
LOA ca 200 m2
Planlösning: Bv: cykelverkstad, snickeriverkstad, personalrum mm, betonggolv
1 tr: kallvind med plankgolv
Uppvärmning via fjärrvärme
Gott skick, ändamålsenlig användning
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Gamla potatisladan/Jordkällare (J)
Enkel träbyggnad inredd(ölprovning) och jordkällare, LOA ca 50 m2
Snickarbod i 1 plan med delvis källare (M)
Byggnadsår: sent 1600-tal
Träbyggnad på grund av betong resp. natursten
Yttertak av tegel, 1994
LOA ca 35 m2
Planlösning: Kv: förrådsutrymmen
Bv: snickarbod
Traktorgarage (N)
Byggnadsår: 1920-tal
Enkla panelväggar, betongplintar
Yttertak av tegel
LOA ca 270 m2
Arkivbyggnad, lusthus (Q)
Byggnadsår: 1850-tal
Grund av granit, ytterväggar troligen tegel, yttertak av plåt
LOA ca 30 m2
Planlösning: arkiv
Areasammanställning:
Byggnad
A uthus vid Örtagården
B Trädgårdens hus/Mässen
D Tillbyggnad Norra Flygeln
E Norra Flygeln
E Norra Flygeln
F Södra Flygeln
F Södra Flygeln
G Herrgården
H Röda Längan
I Stallet
L Gamla potatisladan/jordkällare
M Snickarbod
N Traktorgarage
Q Lusthus, arkiv
Summa

Typ
Förråd
Restaurang+rum
Kontor/verkstad/arkiv
Kontor
Kontor
Kontor
Källare/arkiv
Konferens+rum
Konferens/kontor
Verkstad/personal
Förråd
Verkstad
Garage/förråd
Förråd
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Byggnader på Vi 1:110 på ofri grund, nyttjas av verksamheten men ingår ej i värdebedömningen.
Tillhör stiftelsen
Ateljé i 1 plan (C)
Byggnadsår: 2005, Träbyggnad på betongplatta
LOA ateljé 176 m² LOA
Planlösning: Bv: kurser, konferens och växtförsäljning
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad.
Eldtempel i 1 plan (J),
Byggnadsår: 2010, Träbyggnad på betongplatta
LOA 100 m².
Planlösning: Bv: panncentral med biobränslepanna, orangeri, trädgårdsverkstad,
förråd
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad. Byggnaden används i den
egna verksamheten.
Växthus (K)
Modern växthusbyggnad om 150 m2
Byggnad på 1:263, nyttjas av verksamheten men ingår ej i värdebedömningen
Kulturmagasinet (O)
Byggnadsår: 1800-talet, Timmerhus
LOA ca 700 m², varav 100 m2 inrett.
Planlösning: Bv: utställningslokal, lokal för middagar för slutna sällskap, grupprum för
konferenser.
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad. Byggnaden används i den
egna verksamheten
Tröskladan i 1 plan (P)
Byggnadsår: 1800-talet, Träbyggnad
LOA 150 m².
Planlösning: Bv: entrékassa, sommarbutiker, utställning. Östra delen nyttjas som lager.
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad. Byggnaden används i den
egna verksamheten och av två föreningar för handelsträdgård. Hyresgäst finns för lagret i den
östra delen.
Entrébyggnad (R)
Byggnadsår: äldre
Träbyggnad på plintar, yttertak av plåt/tegel
LOA ca 700 m2
Planlösning: förråd, entré, handelsträdgård.
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EKONOMISKA DATA

Taxeringsvärde
Typkod 325, hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler: Taxeringsvärdet för 2016, uppgår till 7 927 000
kr varav markvärde 2 098 000 kr och byggnadsvärde 5 829 000 kr.
Typkod 325, hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler: Taxeringsvärdet för 2016, avser byggnad på
ofri grund, uppgår till 880 000 kr varav markvärde 0 kr och byggnadsvärde 880 000 kr. Denna ingår ej i värdebedömningen. Taxerad ägare Stiftelsen Wij Trädgårdar
Pantbrev
Fastigheten belastas av 4 st pantbrevsinteckningar om totalt 3 900 000 kr.
Hyresintäkter
Följande uppgifter om hyresförhållanden har presenterats:
Hyresgäst
Ockelbo kommun AME
Ockelbo kommun AME
Snickeriet H.E.M.
Insitu Instrument AB(röda tillbyggnaden)
Norra flygeln
Insitu Instrument AB(kontor)
Insitu Instrument AB(verkstad)
Magnus Persson Bygg & Fast
Siljan Skog
Uppsala Stift
Södra flygeln
Ockelbo Kabelteknik
SUMMA, snitt

area
772
123
35
232

Övrig yta

kr/m2 Kr 2017
1 168
901 848
600
73 800
46
1 600
592
137 388

223
224
23
29
31

1 076
265
1 075
1 076
1 076

240 360
59 460
25 164
30 876
32 808

66
1 758

1 149
898

75 840
1 579 144

0

Samtliga hyror avser varmhyra inklusive el och vatten förutom H.E.M. Snickarbod där vatten inte
ingår.
I kalkylen har hyresintäkterna bedömts på verkliga och marknadsmässiga grunder och enbart för de
byggnader som ingår i värdebedömningen.
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Drift- och underhållskostnader
Följande uppgifter om driftskostnader har erhållits och inkluderar även de byggnader som inte ingår
i värdebedömningen men används av verksamheten:
DoU
El
Vatten avlopp
Renhållning städ
Sophämtning
Rep uh fastighet
Värme
Försäkring
Larm
Vägavgift
Framtida uh
Fastighetsskatt
SUMMA, snitt

area
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257
4 257

kr/m²
48
27
2
3
14
114
37
27
1
50
19
340

Kr
202 430
116 343
7 561
12 280
58 695
485 536
159 368
113 000
4 491
210 350
79 270
1 449 324

I kalkylen har drift- och underhållskostnaderna bedömts på erfarenhetsmässiga grunder.
Planerat underhåll
Följande underhållsbehov har tidigare identifierats för anläggningen.
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BILAGA 4. FOTON, PLANER OCH KARTOR
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Ateljen växthuset ingår inte i värderingen

Växthusen och pannhuset eltdtemplet ingår ej i värderingen.

Växthusen och pannhuset eltdtemplet och entrébyggnaden ingår ej i värderingen.
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Adresskarta, Källa: Eniro
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Tomtgränser, Källa Hitta.se

Fastighetskarta. Källa: Lantmäteriet genom Infotrader. 1:263 1:110 och S:2
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Lägeskarta. Källa. Eniro
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Samfälligheten S:2 som angränsar till värderingsobjektet.
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BILAGA 5. FASTIGHETSUTDRAG VI 1:110
FASTIGHET
OCKELBO VI 1:110
Aktualitet FR:

2013-10-25

Objektid:

909a6a7e-0d80-90ec-e040-ed8f66444c3f

Nyckel (fnr):

210085225

Län:

Kommun:

Distrikt:

21, GÄVLEBORG

01, OCKELBO

316017, OCKELBO

Övriga noteringar:
Socken: Ockelbo

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning:

Omregistreringsdatum:

Akt:

X-OCKELBO VI 1 110

1980-12-01

21-80:1073

URSPRUNG
OCKELBO VI S:1

AREAL
Totalareal:

Varav land:

Varav vatten:

99 810 kvm

99 810 kvm

0 kvm

9,981 ha

9,981 ha

0 ha

LÄGE, KARTA
Område:

N:

E:

2, Central

6751348.623
(RT90: 6752553,162)

592334.949
(RT90: 1548660,063)

Gå till:

Område:

N:

E:

3, Central

6751637.284
(RT90: 6752838,374)

592648.157
(RT90: 1548977,698)

Gå till:

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder

Datum:

Akt:

Fastighetsrättsliga åtgärder

Datum:

Akt:

Avstyckning

1980-08-25

21-80:788

Ledningsåtgärd

1989-08-30

21-89:388

Fastighetsreglering

1997-11-13

21-97:405

Fastighetsreglering

1998-03-11

21-97:941

Ledningsåtgärd

2012-12-05

2101-12/10

Anläggningsåtgärd

2013-10-25

2101-12/9

AVSKILD FASTIGHET
VI 1:251

Ej sammanläggning/avstyckning

ANDEL I SAMF.
Ev. andelstal inom parantes

OCKELBO VI S:7 (50 Procent)

ANDEL I GA
Ev. andelstal inom parantes

OCKELBO BÖLE GA:6

ADRESS
Adress:

Postnr:

Postort:

Kommundel:

Ekbacken 2

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Gamla Åmotsvägen 16

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 1

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 2

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Populärnamn:

Norra Flygeln

Herrgårdsvägen 4

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 6A

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 6B

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 8

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 10

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Herrgårdsvägen 12

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Populärnamn:

Södra Flygeln

Herrgårdsvägen 14

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Wijberget 2A

816 30

Ockelbo

Ockelbo
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Wijberget 2B

816 30

Ockelbo

Ockelbo

Wijberget 2C

816 30

Ockelbo

Ockelbo

LANTMÄTERIKONTOR
LANTMÄTERIET,S-801 82 GÄVLE
Kontorsbeteckning: XL25
Tel: 0771-636363

PLANER OCH MARKREGLERINGAR
Naturvårdsbestämmelser
VI 1:16, S:1, PRÄSTBO.1:35, SÄBYGG 20:1, 22:1
Grundvattenskydd
Akt:

21-GXVI:55

Status:

Beslut

Beslutsdatum:

1985-02-07

Senaste ändring:

--

Berörd kommun:

OCKELBO

Planer
KV.GÄRDET, DALEN, TRASTEN M.FL.

OMR VID KYRKAN-RABOSKOLAN

Byggnadsplan

Stadsplan

Akt:

21-OSÖ-183/1963

Akt:

21-83:1204

Status:

Beslut

Status:

Beslut

Beslutsdatum:

1963-05-06

Beslutsdatum:

1984-10-18

Senaste ändring:

2018-04-03

Senaste ändring:

2015-06-24

OCKELBO

Anmärkning:

LÄNSSTYRELSENS BESLUT
1983-11-15.ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE AKT 21-P96:116

Berörd kommun:

OCKELBO

Berörd kommun:

BRUKSMÄSSEN DEL AV VI 1:129

OCKELBO TÄTORT

Områdesbestämmelse

Ändring av DP

Akt:

21-P95:34

Akt:

21-P96:116

Status:

Beslut

Status:

Beslut

Beslutsdatum:

1994-12-08

Beslutsdatum:

1996-09-16

Senaste ändring:

1996-04-17

Senaste ändring:

2017-10-16

OCKELBO

Laga kraft:

1996-10-27

Genomförande:

1996-10-28 - 2001-10-27

Anmärkning:

URSPRUNGLIG PLAN SE 21OSÖ-160/1956, 21-OSÖ-199/1973,
21-OCK-1916, 21-74:921, 2175:2354, 21-77:773, 21-79:928, 2180:1512, 21-82:589, 21-83:1204,
21-84:77, 21-84:738, 21-85:99, 2185:314, 21-85:1115, 21-86:831, 2187:202, 21-87:203, 21-P90:94 OCH
21-P91:242.

Berörd kommun:

OCKELBO

Berörd kommun:

RÄTTIGHETER
Officialservitut

Akt: 2101-00/5.1

Ledningsrätt

Akt: 2101-12/10.1

Sök efter InfoRätt.

INSKRIVNING ALLMÄNT
Aktualitet:

2018-09-21

Senaste ändring för fastigheten: 2011-06-29 13:00:00
Inskrivningskontor
LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING
Kontorsbeteckning: XI81
761 80 NORRTÄLJE
Tel: 0771-636363
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ÄLDRE FÖRHÅLLANDE
Akt: L80/1623

Akt: L82/9237

Akt: I98/62

Akt: I00/1667

Akt: L83/6265

Akt: L79/1207

Akt: I98/61

LAGFART
WIJ SÄTERI AB
Namn på lagfart:

WIJ SÄTERI I OCKELBO AB

Organisationsnr:

556533-7846

Adress:

WIJ SÄTERI
816 26 OCKELBO

Akt:

97/2359

Inskrivningsdag:

1997-04-07

Beslut:

Beviljad

Fång:

Köp 1996-12-18

Köpeskilling:

SEK 1 000
Avser hela fastigheten
1/1

Andel:

TIDIGARE ÄGARE
OCKELBO KOMMUN
Organisationsnr:

212000-2288

Adress:

816 80 OCKELBO

Akt:

79/1207

Inskrivningsdag:
Beslut:

Beviljad

Fång:

Köp 1979-05-21

Överlåten andel:

1/1

Anmärkning:
Akt: 83/6265 Beslut: Beviljad Anmärkning Akt: 82/9237 Beslut: Beviljad ID-nummer kompletterat

INTECKNINGAR
Antal inteckningar: 4st

Summa: 3 900 000

Datapantbrev Företrädesordning 2

Datapantbrev Företrädesordning 3

Inskr.dag:

2000-05-03

Inskr.dag:

2004-07-20

Akt:

00/1668

Akt:

04/16442

Belopp:

SEK 500 000

Belopp:

SEK 500 000

BEVILJAD 80/162

Datapantbrev Företrädesordning 4

Datapantbrev Företrädesordning 5

Inskr.dag:

2005-05-12

Inskr.dag:

2011-06-29

Akt:

05/9704

Akt:

11/15152

Belopp:

SEK 1 300 000

Belopp:

SEK 1 600 000

INSKRIVNINGAR / AVTALSRÄTTIGHETER
Avtalsnyttjanderätt Företrädesordning 1
Inskr.dag:

1998-08-11

Akt:

98/3542

OMRÅDE MM

ANTECKNING
Inga anteckningar hittades.

MER INFORMATION
Det finns 24 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg.

TAXERING
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Taxeringsenhet:

327774-0 (325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler)

Taxeringsår:

2016

Taxeringsvärde i tkr:

7 927

Tax.enhet avser:

Hel registerfastighet

Taxerad ägare:
556533-7846
Wij Säteri AB
WIJ SÄTERI
816 26 OCKELBO
Andel: 1/1
Juridisk form: Övriga aktiebolag

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Värderingsenhet:

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Hyreshusmark för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

63003444

Skatteverkets id:

63011444

Tax.värde i tkr:

343

Tax.värde i tkr:

360

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärde kr/kvm:

450

Riktvärde kr/kvm:

450

Byggrätt i kvm:

764

Byggrätt i kvm:

800

Markid:

1161444

Markid:

1165444

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300076007

Skatteverkets id:

300076009

Tax.värde i tkr:

235

Tax.värde i tkr:

186

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärde kr/kvm:

450

Riktvärde kr/kvm:

450

Byggrätt i kvm:

524

Byggrätt i kvm:

415

Markid:

20018461

Markid:

20018462

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300076011

Skatteverkets id:

300076013

Tax.värde i tkr:

226

Tax.värde i tkr:

123

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärde kr/kvm:

450

Riktvärde kr/kvm:

450

Byggrätt i kvm:

504

Byggrätt i kvm:

274

Markid:

20018463

Markid:

20018464

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Värderingsenhet:

Hyreshusmark för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300952415

Skatteverkets id:

301040078

Tax.värde i tkr:

186

Tax.värde i tkr:

439

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärde kr/kvm:

450

Riktvärde kr/kvm:

450

Byggrätt i kvm:

415

Byggrätt i kvm:

977

Markid:

20032873

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Värderingsenhet:

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Hyreshusbyggnad för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300485611

Skatteverkets id:

300076010

Tax.värde i tkr:

1 668

Tax.värde i tkr:

876

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Lokalyta i kvm:

603

Lokalyta i kvm:

516

Hyra i tkr/år:

609

Hyra i tkr/år:

320

Nybyggnadsår:

1850

Nybyggnadsår:

1787

Om-/tillbyggnadsår:

2006

Värdeår:

1929
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Värdeår:

1929

Under byggnad:

Nej

Under byggnad:

Nej

Placerad på mark:

20018463

Placerad på mark:

20032873

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300076012

Skatteverkets id:

63002444

Tax.värde i tkr:

394

Tax.värde i tkr:

627

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Lokalyta i kvm:

240

Lokalyta i kvm:

637

Hyra i tkr/år:

144

Hyra i tkr/år:

229

Nybyggnadsår:

1850

Nybyggnadsår:

1916

Värdeår:

1929

Värdeår:

1929

Under byggnad:

Nej

Under byggnad:

Nej

Placerad på mark:

20018464

Placerad på mark:

1161444

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300969221

Skatteverkets id:

300076006

Tax.värde i tkr:

1 035

Tax.värde i tkr:

862

Riktvärdeområde:

2101002

Riktvärdeområde:

2101002

Lokalyta i kvm:

620

Lokalyta i kvm:

437

Hyra i tkr/år:

378

Hyra i tkr/år:

315

Nybyggnadsår:

1842

Nybyggnadsår:

1890

Värdeår:

1929

Värdeår:

1929

Under byggnad:

Nej

Under byggnad:

Nej

Placerad på mark:

1165444

Placerad på mark:

20018461

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300076008

Tax.värde i tkr:

367

Riktvärdeområde:

2101002

Lokalyta i kvm:

346

Hyra i tkr/år:

131

Nybyggnadsår:

1970

Värdeår:

1970

Under byggnad:

Nej

Placerad på mark:

20018462

Taxeringsenhet:

714408-5 (325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler)

Taxeringsår:

2016

Taxeringsvärde i tkr:

880

Tax.enhet avser:

Byggnad på ofri grund

Taxerad ägare:
885501-4687
STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR
HERRGÅRDSVÄGEN 2
816 26 OCKELBO
Andel: 1/1
Juridisk form: Övriga stiftelser och fonder

Värderingsenhet:

Hyreshusbyggnad för lokaler

Tillhör tax.enhet 714408-5 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Skatteverkets id:

300470454

Tax.värde i tkr:

880

Riktvärdeområde:

2101002
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Lokalyta i kvm:

346

Hyra i tkr/år:

254

Nybyggnadsår:

2005

Värdeår:

2005

Under byggnad:

Nej

Placerad på mark:

20030226

VÄRDEUTLÅTANDE Ockelbo Vi 1:110 okt 2018

Källa: Lantmäteriet och Skatteverket via InfoTrader, informationen sökt 2018-09-25
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Inledning
Kommunfullmäktige i Ockelbo kommun har beställt en genomlysning av Wij Trädgårdar då man
hösten 2017 tvingats till ett driftsbidrag om 900.000 kr till parken och ekonomin är ansträngd.
Ockelbo kommun och Wij Trädgårdar har tittat på framtida utvecklingsmöjligheter för parken.
Kommunen har genomfört undersökningar kring två möjliga scenarier, där ett alternativ är att
avveckla verksamheten och det andra alternativet är att utveckla parken.
Resultatet av dessa undersökningar är att kommunen beslutat sig för att utreda vidare.
Destinationsbyggarna har på uppdrag av Ockelbo kommun och genomfört en utredning som
skall klargöra alternativa drifts- och ägandeformer.

Syfte och målsättning
Syftet med utredningen är att ge svar på alternativa drifts -och ägandeformer i förhållande till hur
det ser ut idag.
Utifrån detta syfte skall utredningen ha svar på följande frågor:
Vilka delar av dagens verksamhet på platsen ”Wij Trädgårdar” kan drivas i kommunal regi och
vilka delar kan drivas i extern, kommersiell regi?
Hur ska de icke kommersiella delarna, själva parken och trädgårdarna, kunna överföras till
kommunen samt, i så fall, vilka blir de ekonomiska och praktiska konsekvenserna för
kommunen?
Hur skall de kommersiella delarna kunna drivas av entrepenörer med en långsiktig och
ekonomiskt bärande aﬀärsplan?
Hur skall samverkan mellan den kommunala delen och den/de kommersiella delarna se ut,
med målsättningen att de båda delarna skall bidra till varandras utveckling?
Hur skall de ekonomiska förehavandena mellan fastighetsägare och arrendator se ut?
Målsättningen med den här utredningen är att tillhandahålla ett tydligt beslutsunderlag till
kommunfullmäktige i Ockelbo.
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Metod
Utredaren har utgått från redan tagna beslut, redan genomförda analyser och annan relevant
bakgrundsinformation enligt nedanstående rubrik ”Källförteckning”.
Utredaren har genomfört intervjuer och möten med:
Joachim Krüger, tf Kommunchef Ockelbo kommun
David Hedman, Teknisk chef / Säkerhetschef Ockelbo kommun
Malin Hermansson, VD Wij Säteri AB
Styrelsen Wij Säteri AB
Styrelsen Stiftelsen Wij Trädgårdar
I tillägg till ovan har koordinering skett med Projektledaren i påverkans projekt
Destinationsutveckling Gästrikland Michael Nyberg.
För att kunna besvara uppdragets frågeställningar har dessa strukturerats upp i fem delar:
1. Kommunalrättsliga frågor, kommunallagen. Ex; får kommunen ”hur som helst” bedriva
fastighetsskötsel när fastigheterna ägs av annan part. Även om annan part är en stiftelse där
kommunen är delägande i.
2. Stiftelserättsliga frågor.
3. Moms och skattefrågor
4. Kommersiella aktörer
5. Samverkan
Baserat på respektive dels behov av spetskompetens har sakkunnig expertis använts enligt
följande:
1. Kommunalrättsliga frågor: Lena Blomstedt, Senior Manager och Auktoriserad skatterådgivare,
PWC i Gävle.
2. Stiftelserättsliga frågor: Lena Blomstedt, Senior Manager och Auktoriserad skatterådgivare,
PWC i Gävle.
3. Moms- och skattefrågor: Lena Blomstedt, Senior Manager och Auktoriserad skatterådgivare,
PWC i Gävle.
4. Inom ”Kommersiella aktörer” har vedertagna riktlinjer, framtagna av branschorganisationen
Visita och Fastighetsägarna, nyttjats. I tillägg till dessa riktlinjer har avstämning skett med
upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten samt validering genom
Riksdagsförvaltningen.
5. Hur samverkan mellan de kommersiella och kommunala delarna skall se ut är utkomsten av
bl.a. samtal och diskussioner som skett med inblandade parter.
Avseende den del i utredningen som PWC genomfört redovisas frågeställningar och svar. För en
fördjupning i PWC:s underlag/utredning bifogas densamma i sin helhet i Bilaga 1 och Bilaga 2
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Resultat
Nuläge drifts- och ägandeform
Stiftelsen Wij Trädgårdar är idag majoritetsägare i bolaget Wij Säteri AB. Stiftelsen äger 92,4% av
aktierna. Resterande 7,6% av aktierna är fördelade på 16 ytterligare aktieägare.
Bolaget Säteri AB äger fastigheten 1:110 där de byggnader som har stora underhållsbehov finns.
Stiftelsen Wij Trädgårdar äger fastigheten 1:263 där bland annat dammområdet ingår.
Ockelbo kommun äger fastigheten 1:44 som idag brukas som en parkering. Se BILAGA 3
”Ögonblicksbild idag”
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Beskrivning av verksamheter per fastighet
Syftet är att klargöra vilka byggnader som finns och vilka verksamheter som bedrivs på
respektive fastighet. Målet är att klargöra vilken typ av fastighetsskötsel som föreligger, vilka
hyresgäster som finns idag, få en bild av vad som är icke kommersiella delar och identifiera vad
som påverkas vid en eventuell avyttring.
Det är tre fastigheter som är berörda.
Fastighet 1:110
(Ägare idag: Wij Säteri AB)
Herrgård
Består av en huvudbyggnad som idag
bedriver konferensverksamhet på bottenplan
samt café under sommarmånaderna. Det finns
en övervåning som klassas som privat
boende. Under sommaren 2018 var
hyresgästen en privatperson.
Flyglar, två stycken
Båda flyglarna nyttjas idag av hyresgäster.
Hyresgäster i form av två olika mätföretag,
studenter som genomgår trädgårdsutbildningen som genomförs i regi av Wij Trädgårdar, Svenska
kyrkan, Siljans Skog samt ett byggföretag. Södra flygeln rymmer även Wij Säteri AB:s
administration.
Röda längan
Hyresgäst är Arbetsmarknadsenheten (AME) inom Ockelbo kommun.
Stallet
Består av två lokaler, ett snickeri och en verkstad. Verksamheterna sker i regi av AME. Både Wij
Trädgårdar och andra grannar nyttjar dessa verksamheter till allt från att renovera möbler till att
reparera cyklar.
Trädgårdens Hus
Lunchrestaurang och kök finns på första våningen. Våning två består av totalt sex rum med
hotellstandard. På våning tre finns det tre enklare rum som p.g.a. brandsäkerhet inte nyttjas för
uthyrning idag.
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Entré
Entréområdet består av en Handelsträdgård som ägs av Wij Säteri AB och av en Ateljé som ägs
av Stiftelsen. Ateljén är idag en multilokal som används till allt från konferens- och möteslokal till
konserter vintertid. Sommartid är det en utställningslokal. Stiftelsen äger byggnaden men inte
marken. Handelsträdgården och dess butik drivs idag av Wij Säteri AB. Här hanteras bl a entrén
till trädgård och park. Intäkten fördelas 50/50 mellan de två resultatenheterna.
Det finns en huvudparkering som är förberedd som en multiarena.
Visningsträdgård
På området finns det en visningsträdgård. Här bedrivs det en trädgårdsutbildning i samarbete
med Bollnäs folkhögskola. Utbildningen följer ett ettårigt odlingsår på Wij Trädgårdar och spänner
därmed från vårens frösådder till vinterns julmarknad.
Orangeri, verkstad och pannrum.
I Orangeriet finns det idag ett Växthus och en så-avdelning som fungerar som
trädgårdsmästarnas verkstad. Verkstaden är Wij Säteri:s egen och här förvaras maskiner m.m.
Det finns en energipanna i pannrummet. Det är resultatet av ett EU projekt som skulle kunna
sänka driftskostnaden. Den är idag inte i bruk.
Kolonilotter
Arrendeavtal med Föreningen Konst och Landskap avseende kolonier.
Tennisbana
Tennisklubben sköter tennisbanan, inklusive underhåll.
Lekplats & boule-banor
Arkiv
Liknande ett lusthus, en byggnad som idag saknar verksamhet.
Fastighet 1:44
(Ägare idag: Ockelbo kommun)
Parkering
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Fastighet 1:263
(Ägare idag: Stiftelsen Wij Trädgårdar)
Damm med trösklada och strandlänga
Ladan har tre hyresgäster. Föreningen Turbin som bedriver café och försäljning, Ockelbo Expo
som är en utställning om Ockelbo plast och Föreningen Konst och Landskap med olika utställare.
Vid sidan av dammen finns en åkerareal som är på arrende.
Verksamhet, oavsett fastighet och ej med direkt koppling till specifik byggnad
Wij Säteri AB utför idag verksamhet som inte är direkt kopplad till någon byggnad. Det är
verksamhet där bolaget har kostnader, men begränsade möjligheter till intäkter, i samband med
genomförande. Det handlar bl.a. om evenemang som exempelvis ”Valborg”, ”Midsommar” samt
”Skördefest och Hälsodag”. ”Skördefest” är ett evenemang i egen regi, medan övriga tre är på
uppdrag av kommunen. Idag medför dessa evenemang kostnader, som endast till viss del
finansieras från kommunen. För besökaren är dessa dagar gratis.
Exempel på annan intäkt till bolaget är entréavgifter.
En viktig funktion som bolaget Säteri AB fyller idag är samordningen och utvecklingen av platsen
och varumärket Wij Trädgårdar.

Fastighetsskötsel
Wij Säteri AB bedriver fastighetsskötsel i egen regi med understöd av AME.
Ett utelag från AME hjälper till i mån av tid av resurser med tjänster åt Wij Trädgårdar. Det sker på
uppdrag av Wij Trädgårdars personal. Det sker utifrån veckovisa och dagliga avstämningar.
Under perioden april t.o.m. september köper Ockelbo kommun skötsel av vissa ytor,
motsvarande ungefär 1,5 trädgårdsmästartjänster av Wij Trädgårdar. Dessa arbetar under den
här perioden med exempelvis kommunens planteringar vid torget, stationen, skolor och
kyrkparken.

Utredning Wij Trädgårdar
September 2018
Destinationsbyggarna

119

8 av 28

Fastighetsskötsel, avseende parken i sin helhet, som Wij Säteri AB idag har kostnader för är
leasing av maskiner och utrustning, reparation, service och underhåll, drivmedel samt mantimmar
för genomförande av arbete. Den rörliga delen, avseende antalet mantimmar som behövs, är
väldigt väderberoende. Mycket snö är lika med mycket snöröjning osv. Uppskattad tidsåtgång är
12-16 timmar per vecka.
Kostnader parkdrift

2018
t.o.m. juli

2017
t.o.m. juli

2016
t.o.m. juli

2015
Referens Helår

Befintliga maskiner &
utrustning

88 000 kr

70 000 kr

53 000 kr

100 000 kr

Reparation, Service &
underhåll

14 000 kr

19 000 kr

19 000 kr

15 000 kr

Drivmedel

14 000 kr

13 000 kr

12 000 kr

16 000 kr

Mantimmar

NA

Totalt:

116 000 kr

NA

NA

NA

102 000 kr

84 000 kr

131 000 kr

Viktigt att notera är att skötsel av visningsträdgård ej får göras av icke godkänd personal, d.v.s.
trädgårdsmästare. Det för att inte riskera att ett otränat öga misstar unika planteringar för ogräs
eller liknande situationer.
Ombyggnad Wij herrgård
Februari 2018 upprättades en budgetkalkyl på en ombyggnad av herrgårdsbyggnaden. En
ombyggnad som skulle innebära att byggnaden, som idag har eftersatt underhåll, får ett lyft.
Herrgårdsbyggnaden kommer, som alla byggnader, inom tid behöva underhållas. I kalkylen ingår
det även att iordningställa byggnaden för ändamålet avsedda verksamheter. Dock tillkommer
kostnader som bl.a. fasadrenovering.
I ett fastighetsförvärv skall dessa renoveringskostnader tas hänsyn till. Däremot skall inga
renoveringar påbörjas innan det fattats beslut om vilka verksamheter, och dess behov, som skall
bedrivas i byggnaden.
Kalkylerad budgetsumma: 13.350.000 kr
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Kommersiella och icke kommersiella delar
Kommersiella delar
Det finns byggnader på området som över tid skulle kunna klassificeras som, i utredningen
kallade, kommersiella delar. Det är dock ett utvecklingsarbete inom ”platsen Wij Trädgårdar” som
inte ligger inom utredningen.
Utredningen har tillsammans med Malin Hermansson identifierat följande delar som
kommersiella;
Logi
Restaurang
Konferens
Café
Evenemang
Butik
Det finns idag byggnader på fastigheterna som särskilt lämpar sig för dessa ändamål.
Icke kommersiella delar
Trädgården bedriver utbildning och fungerar som en visningsträdgård. Har också mindre intäkter
under 3 månader men bär sig inte ekonomiskt.
I övriga byggnader, på samtliga fastigheter, där det idag finns hyresgäster så bedrivs det
verksamheter som i viss grad påverkar platsen, men inte i så stor grad att de påverkar ändamålet
med platsen. Det finns inget krav på verksamhetsinriktning och det är till stor del
kontorsverksamheter.
Utredningens fråga:
Vilka delar av dagens verksamhet på platsen ”Wij Trädgårdar” kan drivas i kommunal regi och
vilka delar kan drivas i extern, kommersiell regi?
Utredningens svar:
Det är verksamheterna inom logi, restaurang, konferens och café som kan bedrivas i extern regi.
Det är idag inga övriga byggnader som särskilt lämpar sig för ovan identifierade kommersiella
delar utan särskild anpassning.
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Fastighetsöverlåtelse
Det finns ett antal grundförutsättningar som måste beaktas för att kunna komma fram till om det
är möjligt att överlåta fastigheter. Dels är det stiftelse-rättsliga förutsättningar och dels är det
kommunallags-rättsliga förutsättningar.
Huvudspåret är att kommunen ansvarar och bekostar skötseln av fastigheterna. Lite slarvigt sagt,
klipper gräset i parken och målar fönster på byggnaderna. De kommersiella verksamheterna läggs
ut på entreprenad. Kan vara en aktör eller flera.
För att finna den bästa möjliga juridiska och praktiska lösningen har två alternativ och dess
ekonomiska konsekvenser analyserats.
Alternativ 1:
Stiftelsen äger alla tre fastigheterna. Stiftelsen upphandlar entrepenörer. Stiftelsen säkerställer att
stiftelsen stadgar och tanke med platsen efterlevs. Kommunen sköter förvaltningen av
fastigheterna, d.v.s. "klipper gräs och målar fönster”.
Alternativ 2:
Kommunen äger alla tre fastigheterna. Kommunen upphandlar entreprenörerna. Kommunen
sköter förvaltningen av fastigheterna, d.v.s. "klipper gräs och målar fönster”. Stiftelsen säkerställer
att stiftelsens stadgar och tanke med platsen efterlevs.
Är nedan möjligt utifrån stiftelsen stadgar?
Drift av kärnverksamheten enligt stiftelsens stadgar, d.v.s. en omfattande demonstrations- och
visningsträdgård samt viss forskning och utbildning ska bedrivas av kommunen i så motto att
trädgårdspersonal m. fl. är anställda i kommunen
Ja, det bör vara möjligt att köpa in trädgårdstjänster. (Se vidare under Alternativ 2)
Kommer utifrån detta någon verksamhet att bedrivas i bolaget Wij Säteri AB? Om ej, kan bolaget
avvecklas bl.a. med hänsyn till stiftelsens stadgar?
Om bolaget fortfarande äger fastigheterna och de inte upplåts åt kommunen bör bolaget anses
bedriva verksamheten. Den enda skillnaden är att verksamheten utförs med inköpta tjänster.
Bolaget får inte likvideras utan att stiftelsen först har ansökt om permutation hos Kammarkollegiet
då det tydligt framgår av stadgarna att stiftelsens verksamhet ska bl.a. bestå i att äga aktier i
bolaget. Verksamhetsföremålet får inte ändras utan permutation.
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Stiftelsen ska säkerställa att stiftelsen stadgar och tanke med platsen efterlevs. Hur säkerställs
detta när verksamheten bedrivs i och av kommunen? Är detta i enlighet med stadgarna?
Enligt tidigare dialog med länsstyrelsen bör fastigheten upplåtas åt stiftelsen. Av detta kan tolkas
att stiftelsen bör ha antingen äganderätten eller nyttjanderätten till fastigheten där
trädgårdsodlingen finns. Nej, sannolikt är det inte förenligt med stadgarna att verksamheten
bedrivs helt och hållet i kommunen.
Om kommunen bedriver den praktiska skötseln av demonstrations- och visningsträdgården
medan stiftelsen står för allt det strategiska arbetet och ansvaret för verksamheten. Kommunen
kommer således att utföra arbetet utifrån stiftelsens direktiv/önskemål och stiftelsen är den som
står för know-how kring hur denna odlings- och trädgårdskultur ska skötas och för utvecklingen
och spridningen för intresse och kunskaper. I sådant fall bör detta vara förenligt med stadgarna.
Vid osäkerhet kan dialog föras med länsstyrelsen.
Praktiskt får aldrig någon annan än en utbildad trädgårdsmästare utföra någon typ av skötsel av
demonstrations- och visningsträdgården. Detta p.g.a. att ett otränat öga inte kan urskilja vad som
är vad och riskerar att åsamka visningsträdgården stor skada.
Utvärdering Alternativ 1 och 2.
Alternativ 1, fördel:

- Ur ett stiftelserättsligt perspektiv kan alternativ 1 vara att föredra eftersom då verksamheten
enligt stadgarna bedrivs av stiftelsen. Det är dock viktigt att beakta att stiftelsens verksamhet i
så fall går utöver vad stadgarna säger, t.ex. framgår inte av stadgarna att stiftelsen ska bedriva
kommersiell verksamhet varför sådan verksamhet i så fall bör läggas ut och bedrivas av annan.
Alternativ 1, risk/nackdel:
- Med detta alternativ blir det inte någon egentlig förändring mot situationen hittills. Stiftelsen
kommer med största sannolikhet fortfarande att vara beroende av stöd från kommunen såväl
beträﬀande investeringar och drift beträﬀande fastigheterna som beträﬀande den löpande
driften av verksamheten. Enligt huvudspåret är ju även avsikten att kommunen ska ansvara för
och bekosta skötsel av fastigheterna, såväl avseende investeringar som löpande drift.
- En fråga blir även om det arbete och de tjänster som trädgårdspersonal anställda av
kommunen som sköter trädgården utför på uppdrag av stiftelsen dels ska tillhandahållas mot
ersättning och dels om denna ersättning i så fall blir momspliktig. I så fall måste kommunen
fakturera stiftelsen för utförda tjänster med moms, vilket i så fall medför en kostnad för
stiftelsen.

- Om stiftelsen helt eller delvis inte kommer att bedriva momspliktig verksamhet kommer man
inte att kunna göra avdrag för ingående moms avseende kostnader i verksamheten till den del
kostnaderna avser den momsfria verksamheten.
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- Stiftelsen kommer att bli skattskyldig för inkomstskatt beträﬀande uthyrningen av lokaler till
-

entreprenörer.
En risk och osäkerhetsfaktor beträﬀande moms gäller även i detta alternativ kommunens rätt
till återbetalning av ingående moms från kommunkontotsystemet (Ludvikamomsen). En
förutsättning för att kommunen ska få ersättning för moms är att det är kostnader i
kommunens verksamhet. Om kommunen i detta alternativ gör investeringar i stiftelsens
fastigheter, och har kostnader för drift och skötsel av stiftelsens verksamhet, finns risk att
Skatteverket skulle kunna anse att kostnaderna inte avser kommunens verksamhet och därför
neka kommunen återbetalning för moms.

Alternativ 2, fördel

- En fördel om kommunen äger fastigheterna är att drift och skötsel av dessa kan skötas av
kommunens anställda.

- Ytterligare en fördel är att det inte torde vara några problem för kommunen att få ersättning för
moms avseende kostnader för fastigheterna från kommunkontosystemet med hänsyn till att
kostnaderna avser kommunens fastigheter.
Alternativ 2, viktigt att beakta och tänka på:

- Ur ett stiftelserättsligt perspektiv är det sannolikt inte förenligt med stadgarna att verksamheten
bedrivs helt och hållet i och av kommunen, vilket ju heller inte är avsikten. Det är därför av vikt
att det är stiftelsen som står för allt det strategiska arbetet och styrning/ledning och ansvar för
verksamheten. Detta förutsätter att kompetens för detta finns inom stiftelsen, t.ex. antingen
genom en aktiv styrelse där denna kompetens finns eller genom att anställd personal finns med
denna kompetens. Det är alltså viktig att det så- väl inom verksamheten som utåt sett framstår
att verksamheten bed- rivs av stiftelsen. Kommunen kommer således att sköta drift av
trädgården utifrån stiftelsens ledning/direktiv och önskemål.
Alternativ 2, eventuell risk/nackdel

- Eventuellt skulle Skatteverket kunna anse att kommunens drift och skötsel av trädgården inte
ska ses som skötsel av kommunens egendom utan som en tjänst som kommunen
tillhandahåller till stiftelsen, eftersom stiftelsen inte har egen personal för att utföra detta arbete.
I så fall skulle kommunen kunna bli skyldig att redovisa utgående moms för värdet av detta
arbete. För att kunna göra en bedömning i denna del skulle man behöva dels veta den totala
kostnaden för drift och skötsel av trädgården och dels hur stor andel av denna som är att
bedöma som allmän skötsel som bör åvila fastighetsäganden respektive hur stor andel som
skulle kunna bedömas avse arbete för stiftelsens räkning. Det är alltså osäkert om, och i så fall
med vilket belopp, som detta skulle kunna medföra skyldighet att redovisa utgående moms.
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Beträﬀande såväl alternativ 1 som alternativ 2 finns det kommunrättsliga frågeställningar.
Frågeställningarna är i princip desamma beträﬀande de två alternativen och har beskrivits och
behandlats i Bilaga 1.
Ekonomiska konsekvenser
Med beaktande av omständigheter beträﬀande de två alternativen, och med beaktande av vad
man enligt huvudspåret för utredningen vill uppnå, finns anledning att förespråka alternativ 2. Vi
har därför beträﬀande detta alternativ gjort beräkningar beträﬀande vilka konsekvenser i form av
inkomstskatt, stämpelskatt och moms som en överlåtelse av fastigheterna Vi 1:110 och 1:263 till
kommunen skulle medföra.
Beräkning och konsekvenser beträﬀande skatt och moms avseende alternativ 2
Inkomstskatt och stämpelskatt
Det finns tre olika former för att hantera en fastighetsförsäljning från bolaget till Ockelbo kommun.
Alternativ 1 är att överlåta fastigheten direkt från bolaget till kommunen.
Alternativ 2 är att bolaget skapar ett dotterbolag till vilket det för över fastigheten och sedan
överlåter dotterbolaget till kommunen, detta alternativ kan exempelvis vara intressant om
kommunen planerar en vidareförsäljning.
Alternativ 3 är att i huvudsak likt alternativ 1, men att överlåtelsen sker via en fastighetsreglering.
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Nedanstående beräkningar baseras på siﬀror bolaget uppgett och förutsätter att försäljningen
sker under år 2014. Tidigare års ej utnyttjade underskott uppgår, enligt bolagets deklaration år
2013, till 1 666 773 kr. Prognosticerat underskott för 2014 är 2 100 000 kr. Detta resultat används
för nedanstående uträkningar, dock är skattekonsekvenserna beroende av vad bolagets faktiska
(skattemässiga) underskott blir för år 2014. Fastighetens försäljningspris beräknas till
marknadsvärde enligt värderingsutlåtandet. Marknadsvärdet ligger inom prisspannet 9,2 Mkr –
11,2 Mkr
Sammanfattning
Alternativ 1
Stämpelskatt
Bolagsskatt
Summa:

Alternativ 2

Alternativ 3

391 000 kr - 476 000 kr

313 693 kr

0 kr

0 kr - 299 394 kr

0 kr

0 kr - 299 394 kr

391 000 kr - 775 394 kr

313 693 kr

0 kr - 299 394 kr

Med hänsyn till möjliga negativa konsekvenser beträﬀande förutsättningar för framförallt
momsavdrag för investerings- och underhållskostnader samt prissättning vid uthyrning till WijSäteri AB, vid en uthyrning av fastigheten från ett bolag uppställs krav på marknadsmässig hyra,
rekommenderar vi i detta fall inte att överlåtelse sker enligt alternativ 2.
Alternativ 3 för genomförande av en överlåtelse av fastigheten från bolaget till kommunen är
genom en fastighetsreglering. Detta kräver en förrättning av Lantmäterimyndigheten. Ett
grundkrav fastighetsrättsligt är att man genom fastighetsregleringen uppnår en ändamålsenlig
fastighetsindelning. För utredning om förutsättningar för genomförande av en fastighetsreglering
föreligger eller inte bör en kontakt och avstämning ske med lantmätare.
Vid en överlåtelse av fastigheten genom fastighetsreglering ska vederlag motsvarande
marknadsmässigt värde utges av den till vilken fastigheten överförs, dvs i detta fall Ockelbo
kommun. För bolaget innebär detta inkomstskattemässigt motsvarande konsekvenser som
tidigare har beskrivits beträﬀande alternativ 1.
Överförande av fastighet genom fastighetsreglering utlöser däremot ingen stämpelskatt.
Moms
Som tidigare har redogjorts för medför fastighetsöverlåtelser i sig inga momskonsekvenser
eftersom överlåtelse av fastighet är undantaget momsplikt.
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Däremot kan konsekvenser uppkomma i form av jämkning om det inom tio år innan överlåtelsen
har gjorts investeringar i fastigheten.
Det finns ett antal, för utredningen, särskilt intressanta punkter att belysa.
•

Eftersom sedan kommunen inte använder fastigheten/byggnaden i momspliktig
verksamhet ska kommunen i momsdeklarationen, dvs. avseende ”aﬀärsmomssystemet”
återbetala viss del av de momsavdrag som bolaget har gjort (3/10 delar avseende
investeringmoms för investeringen 2011, 4/10 delar avseende investeringsmoms för
investeringen 2012 samt 5/10 delar avseende investeringsmoms för investeringen 2013).

•

Kommunen kan sedan begära ersättning från kommunkontosystemet, den s.k.
Ludvikamomsen, för denna moms. Någon momskostnad uppkommer därmed inte.

•

När det gäller stiftelsens investering i Eldtemplet har stiftelsen inte gjort något avdrag för
ingående moms.

•

När den latenta jämkningsskyldigheten vid överlåtelsen överförs till kommunen uppkommer
därför ingen skyldighet för kommunen att återbetala viss del av investeringsmomsen.

Värderingsfrågor, fastigheter och mark
Senaste värderingen är genomförs 2014.
Den värdering som gjorts av Värderingsinstitutet i Södra Norrland AB år 2014 gav vid handen ett
indikativt värde för fastigheten VI 1:110 på 10 20 000 kronor. Med beaktande av den osäkerhet
som omfattar all fastighetsvärdering så uppskattades osäkerhetsintervallet till +- 1 000 000 kronor
(9 200 000- 11 200 000). Syftet med värderingen var att uppskatta fastighetens marknadsvärde i
befintligt skick per december 2014. Värderingen var tänkt att kunna utgöra underlag för eventuell
överlåtelse.
Vår bedömning är att det behöver genomföras en ny oberoende värdering om det blir aktuellt
med en fastighets-/markförsäljning till kommunen. Det finns inget juridiskt eller legalt hinder för en
fastighetsaﬀär mellan parterna. Däremot är det väsentligt att fastigheterna okulärbesiktigas med
protokollskrivning för varje enskilt fastighetsobjekt för att bedöma kostnadsnivån avseende eftersatt underhåll.
Det finns risk för överklagande när fastighetsaﬀärer genomförs inom oﬀentlig sektor speciellt i det
här fallet med deras gemensamma historia och utställda ekonomiska åtaganden av Ockelbo
kommun. Mot bakgrund av det så är det viktigt att momenten i samband värdering och
fastighetsavtal mellan avtalsparterna är genomarbetade.
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Praktiska konsekvenser
Sker en överlåtelse av fastigheterna till Ockelbo kommun innebär det att personal anställda av Wij
Säteri AB med uppgift att utföra fastighetsskötsel blir övertaliga. Kommunen ansvarar då för
skötsel och lämpligen bör aktuella tjänster övertas av kommunen.
Det innebär en ökad lönekostnad för kommunen om ca 460.000 kr per årsverk. Inklusive sociala
avgifter, försäkring och semesterersättning. Därtill en schablon för arbetskläder, utbildning och
utrustning om ca 7 500kr/år exklusive moms. Idag, september 2018, är det 2 helårs
trädgårdsmästare tjänster anställda av Wij Säteri AB. Övriga trädgårdsmästare är
säsongsanställda. Antalet varierar under året. Under högsäsong är det fokus ligger på parkskötsel
och under lågsäsong är det fastigheter. Den rollen idag vital för såväl visningspark som
byggnader.
För att sköta parken till fullo menar Malin Hermansson att det totalt behövs sex stycken årsverk.
Två heltidsanställda trädgårdsmästare och tre stycken säsongsanställda. Säsongsanställda
motsvarande 1,5 årsverk. Därtill 2,33 tjänster som utför tjänster som inte kräver trädgårdsmästare
kvalifikationer. Exempelvis fastighetsansvarig och trädgårdsmästare assistent. Utredningen
föreslår att upptill fem av dessa bör vara anställda av Ockelbo kommun. En trädgårdsmästare bör
vara anställd av stiftelsen. Dessa trädgårdsmästare arbetar enligt kommunens arbetsbeskrivning,
vilket i praktiken innebär att de till en del arbetar med platsen Wij Trädgårdar och till en del med
kommunens övriga park- och markskötsel.
Kostnad för maskinpark och service tillkommer. Övertar kommunen bolagets befintliga leasingoch serviceavtal medför det en kostnad om ca 150.000 kr per år. Troligtvis kan man nyttja
kommunens redan befintliga avtal och optimera resurserna, vilket bör sänka kostnaderna
avsevärt.
En praktisk konsekvens är att fastighetsskötsel av aktuella fastigheter hanteras och prioriteras
enligt kommunens normala underhållsplaner. Det innebär att ”tid och takt” prioriteras tillsammans
med av kommunen ägda fastigheter.
För Stiftelsen Wij Trädgårdar innebär det en anställd och lönekostnader om ca 470.000 kr per år.
Att ha en anställd medför att Stiftelsen kommer behöva anlita externa redovisningstjänster.
Uppskattat kostnad 20.000 kr per år. Stiftelsen kommer också ansvara för
utbildningsverksamheten i samverkan med Bollnäs Folkhögskola. Ersättningen från Bollnäs
Folkhögskola till Stiftelsen Wij Trädgårdar är drygt 500.000 kr per år.
Utredningens fråga:
Hur kan de icke kommersiella delarna, själva parken och trädgårdarna, överföras till kommunen
samt i så fall, vilka blir de ekonomiska och praktiska konsekvenserna för kommunen?
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Utredningens svar:
De icke kommersiella delarna kan överföras till kommunen genom att fastigheterna 1:110 och
1:263 överlåts genom en fastighetsreglering. Kommunen måste uttryckligen och skriftligen utfästa
en långsiktig upplåtelse av fastigheten, med goda villkor, för stiftelsen och dess verksamhet.
Kommunen övertar drift och fastighetsskötsel samt personalansvar för upp till fem tjänster
inklusive trädgårdsmästare, assistent och fastighetsansvarig. Samtidigt som Stiftelsen Wij
Trädgårdar anställer en trädgårdsmästare.
Stiftelsen Wij Trädgårdar är avtalspart med Bollnäs Högskola avseende trädgårdsutbildningen.
Styrelsen och anställd trädgårdsmästare ansvarar för att stiftelsens stadgar och att ändamålet
med platsen efterlevs.
Ekonomisk konsekvens se Bilaga 5.

Ekonomiskt bärande aﬀärsplan för de kommersiella delarna
Utredningen konstaterar att det ytterst är den eller de kommersiella aktörernas ansvar att
identifiera och därefter uppfylla sin ekonomiska bärighet över tid. Utredningen konstaterar att
genomförs de förslag som utredningen föreslår finns det mycket goda förutsättningar för att
kunna skapa en hållbar ekonomi för entreprenören eller entreprenörerna som är hyresgäst/er.
Hyresgästen har en möjlighet att nyttja attraktionskraften som platsen Wij Trädgårdar har och
skall förstärka densamma med sitt erbjudande till betalande kund.
Hyresvärden har ett intresse av att skapa bra och trygga förutsättningar för framtida hyresgäster.
Det skapar ett lugn för hyresgästen som kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet, den
kommersiella delen.
Hyreskostnaden är ofta av betydande karaktär. Hyresvärden vill ha betalt för sina kostnader och
därtill justera densamma utifrån rådande marknadssituation.
Utredningens fråga:
Hur skall de kommersiella delarna kunna drivas av entrepenörer med en långsiktig och
ekonomiskt bärande aﬀärsplan?
Utredningens svar:
Målsättningen är att de verksamheter som bedrivs i kommersiell regi skall bära sina
rörelsekostnader. Utredningen avgränsar sig mot att ta fram en bärande aﬀärsplan. Det åligger
respektive aktör. Genom att låta framtida anbudsgivare ta del av hyresvärdens kostnad, och
därefter i en förhandlingsomgång föreslå en hyresnivå, skapas goda möjligheter för densamma
att påverka sin kostnadsmassa. Dessutom låter hyresvärden hyran styras av marknadssituationen
fullt ut.
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Samverkan kring platsen Wij Trädgårdar - i praktiken
För att den fortsatta utvecklingen av platsen Wij Trädgårdar skall fortgå och utvecklas i rätt
riktning och enligt stiftelsens stadgar är det avgörande att ett forum för platsens alla aktörer
skapas. Ett forum bestående av kommunen, stiftelsen och den eller de kommersiella aktörerna
som bedriver verksamhet på platsen. Särskild, och tvingande hänsyn skall tagas till av Stiftelsens
i stadgar fastslagna ändamål med platsen.
I ett första skede är det viktigt att både kommunen och stiftelsen är med i arbetet med att
beskriva verksamhetsinriktningen för de kommersiella aktörerna. I nästa skede är det lika viktigt
att den eller de kommersiella aktörerna bereds plats i forumet för utveckling.
Utredningens fråga:
Hur skall samverkan mellan den kommunala delen och den/de kommersiella delarna se ut med
målsättningen att de båda delarna skall bidra till varandras utveckling?
Utredningens svar:
Ett forum för samverkan skapas.
Samtliga parter måste vara införstådda med målsättningen av samverkan. Det blir man genom full
transparens beträﬀande varje parts roll inom forumet och vad samverkan skall leda till.
Först och främst skall platsen Wij Trädgårdar uppfylla de stadgar som finns idag för stiftelsen Wij
Trädgårdar. Det är utgångspunkten. De kommersiella verksamheterna skall tillföra platsen fler
besöksanledningar och tillgodose de behov som befintliga besökare har inom logi, mat och
konferens.
1) Stiftelsen säkerställer att ändamålet för platsen tillgodoses.
2) Kommersiella aktörer identifierar kundbehov inom sitt verksamhetsområde, tillgodoser
kundbehovet och gör det lönsamt.
3) Hyresvärden ansvarar för fastighetsskötsel och underhåll enligt praxis.

Förehavanden mellan fastighetsägare och hyresgäst
Ambitionen är att den kommersiella verksamheten skall ha en långsiktig finansiell hållbarhet.
Verksamheten skall bidra till att platsen utvecklas. Det skall ske i samråd med fastighetsägaren
Ockelbo kommun och stiftelsen som säkerställer att platsen nyttjas ändamålsenligt enligt
stiftelsens stadgar. Att platsen Wij Trädgårdar utvecklas ändamålsenligt är en unik möjlighet för
den eller de kommersiella aktörer som bedriver verksamhet på platsen. Det kommer vara en viktig
faktor för att skapa intäkter.
Upphandling av de kommersiella tjänsterna.
Upphandling av aktuella tjänster lyder under Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.
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Exempel på vanlig tjänstekoncession är café-verksamhet i en simhall där kommunen äger
fastigheten/byggnaden och upplåter den kommersiella verksamheten Café till en hyresgäst.
Upphandling av koncessioner
Följande gäller enligt 1 Kap 2 § i Lag om upphandling av koncessioner.
Denna lag gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs
av en upphandlande myndighet eller enhet (upphandling av koncessioner). Med upphandling
avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaﬀa tjänster eller byggentreprenader genom
tilldelning av en koncession.
Det finns ett antal, för utredningen, särskilt intressanta punkter att belysa.
Tilldelning av separata kontrakt för olika verksamheter
2 Kap 15 § Om den upphandlande enheten tilldelar separata kontrakt, ska för varje kontrakt
tillämpas de bestämmelser som gäller för det kontraktet.
Tilldelning av ett enda kontrakt som rör flera verksamheter
2 Kap 16 § Om ett kontrakt rör mer än en verksamhet och den upphandlande enheten tilldelar
kontraktet som ett enda, ska för kontraktet tillämpas de bestämmelser som gäller för den
verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör.
Det går alltså att tilldela kontrakt till flera leverantörer om man vill möjliggöra för fler mindre aktör
att ansöka. Mindre aktörer som bedriver exempelvis restaurang men inte hotell.
Anknutna företag och samriskföretag
3 Kap 21 § Med anknutet företag avses
1. ett företag över vilket en upphandlande enhet har ett bestämmande inflytande,
2. ett företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en upphandlande enhet, och
3. ett företag som tillsammans med en upphandlande enhet står under bestämmande inflytande
av ett annat företag på grund av ägande eller finansiellt deltagande eller på grund av de regler
företaget lyder under.
Om en leverantör, en tilltänkt koncessionshållare, är ett s.k. Anknutet företag eller Samriskföretag
kan det innebära att det inte behöver genomföras någon annonsering. I det specifika fallet med
Ockelbo kommun och dess koppling till Stiftelsen Wij Trädgårdar, med majoritetsägande i bolaget
Wij Säteri AB, skulle det teoretiskt vara möjligt att bolaget skulle kunna inbegripas i begreppet
Anknutna företag. Utredningen avgränsar sig mot att utreda detta, då kommunens möjlighet att
påverka bolaget på samma sätt som egen förvaltning är mindre trolig samt att kommunen vill ge
alla möjlighet att vara med i en upphandling.
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Tröskelvärde
Tröskelvärdet fr.o.m. 1 januari 2018 för ”Koncessioner som avser sociala och andra särskilda
tjänster” (Enligt bilaga 3 i Lag om upphandling av koncessioner) är följande:
Direktupphandling 2.632.028 kr
Öppen upphandling 52.620.561 kr
Notera att tröskelvärdet baseras på koncessionshållarens beräknade omsättning under
avtalsperioden.
Koncessioners löptid
4Kap 10 § Koncessioner ska vara tidsbegränsade. Den upphandlande myndigheten eller enheten
ska bestämma löptiden på grundval av de byggentreprenader eller tjänster som efterfrågas.
Kap 11 § Koncessioner med längre löptid än fem år får inte ha en längre maximal löptid än vad
som kan förväntas rimligen gå åt för att koncessionshavaren ska kunna kompenseras för gjorda
investeringar för utnyttjandet av byggnadsverken eller tillhandahållandet av tjänsterna
tillsammans med en avkastning på det investerade kapitalet.
Vid beräkningen ska hänsyn tas till de investeringar som krävs för att uppnå särskilda mål enligt
kontrakten. Både inledande investeringar och investeringar under koncessionens löptid ska
beaktas vid beräkningen.
Lag om upphandling av koncessioner anger inte någon tvingande avtalsperiod. Det beror på
verksamhetens beskaﬀenhet. Utredningen konstaterar att en avtalstid mellan en fastighetsägare
och hyresgäst varierar kraftigt beroende på vem hyresgästen är och framför allt vad den gör.
Avseende en hotelloperatör som hyresgäst är det vanligt med en längre kontraktsperiod. Ofta
innebär en hotelloperatör som hyresgäst att det är enbart en hyresgäst. Till skillnad mot om det är
många hyresgäster står fastighetsägaren en betydande risk att stå med en helt tom fastighet om
denna enda hyresgäst bestämmer sig för att inte förlänga kortare kontrakt. Hotelloperatören å sin
sida är mån om att de för en lång tid erhåller avkastning på det som de investerat i fastigheten,
dels att kunder hittar tillbaka till hotellet. Vanligt förekommande kontraktslängder är från 7 år upp
till 20 år. Avseende restaurang- och caféverksamheter är det vanligare med kortare kontraktstider.
Förfarande vid upphandling
Utöver ovan punkter finns det naturligtvis ett väl genomarbetat regelverk kring
upphandlingsförfarandet. Utredningen avgränsar sig mot att sammanställa en fullständig
dokumentation kring en anbudsbeskrivning.
Om beslut tas på att genomföra en upphandling av koncessioner är det lämpligt att använda sig
av den handledning som branschorganisationen Visita och Fastighetsägarna tagit fram, avseende
hyreskontrakt Hotell och tillhörande verksamheter.
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Ekonomi
Vid hyressättning av kommersiella lokaler tillämpas olika typer av avtalsformer.
Fast hyra
Hyresvärden och hyresgästen förhandlar fram en fast summa som ska betalas, oberoende av
hyresgästens resultat eller omsättning. Denna summa är ofta, speciellt vid hyreskontrakt som
sträcker sig längre än 3 år, indexerad till ett prisindex för att bibehålla samma reala hyresnivå över
kontraktstiden.
Omsättningsbaserad hyra
I denna avtalsform är hyran direkt kopplad till rörelsens omsättning.
Det enklaste alternativet är att en procentsats av den totala omsättningen betalas i hyra.
Ett annat alternativ är att hyran består av två delar, en bashyra och en rörlig del. Bashyran är en
bestämd summa som är oberoende av resultatet. Den rörliga delen är ofta utformad så att om
omsättningen överstiger en förutbestämd brytgräns ska en procentsats av den delen som
överstiger brytgränsen adderas till bashyran. Bashyran räknas ofta upp med ett prisindex.
Ett tredje alternativ är att hyresgästen betalar det belopp som är högst av en förutbestämd hyra
och en procentsats av den totala omsättningen
Exempel:
Antag att en hyresgäst har en omsättning på 1 miljon SEK år 1 och 1,3 miljoner SEK år 2.
Alternativ 1, procentsats på total omsättning
Procentsatsen av den total omsättning som hyran baseras på är 10%
Hyra år 1: 0,1*1 000 000= 100 000 SEK
Hyra år 2: 0,1*1 300 000= 130 000 SEK
Alternativ 2, bashyra och rörlig del
Bashyran för år 1 respektive år 2 är 90 000 SEK och 92 000 SEK. Brytgränsen för år 1 respektive
år 2 är 1 000 000 SEK och 1 020 000 SEK. Procentsatsen av det belopp som överstiger
brytgränsen beloppet är 15%.
Hyra år 1: 90 000+0,15*(1 000 000-1 000 000)=90 000 SEK
Hyra år 2: 92 000+0,15*(1 300 000-1 020 000)=134 000 SEK
Alternativ 3, Högsta summan av procentsats av total omsättning eller bas hyra
Fasta hyran för år 1 respektive år 2 är 110 000 respektive 112 000. Procentsatsen av den total
omsättning som hyran baseras på är 10%.
Hyra år 1: 110 000 SEK (110 000>1 000 000*0,1=100 000)
Hyra år 2: 130 000 SEK (112 000<1 300 000*0,1=130 000 )
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Det finns ett antal punkter beträﬀande omsättningsbaserade hyror som är viktiga att förhålla sig
till som hyresvärd och hyresgäst, initialt som över tid.

-

Incitament för hyresgästen respektive hyresvärden
Aktuella marknadstrender
Mätproblem av omsättning och förtroende mellan parterna
Kontraktstider
Anpassning efter konjunkturcykeln
Anpassning efter den unika hyresgästen
Geografiska skillnader

Lösningen är tydlighet i avtalsskrivandet samt full transparens parterna emellan.
Rekommenderad hyresmodell
För att uppnå en modell med en viss riskspridning mellan hyresvärd och hyresgäst föreslår
utredningen Alternativ 2, dvs en bashyra och en rörlig del.
Utredningen rekommenderar att följande variabler skall ge en indikation på vad en framtida hyra
kan bestå av:

-

-

Hyra av lokal. Exakt vad som ingår specificeras i Hyreskontrakt.
Löpande vatten, värme och el.
Fastighetsskatt
Räntekostnad avseende kommande nyinvesteringar kopplat till verksamheten som
fastighetsägaren genomför. Dock inte räntekostnad för renoveringar av byggnaden/fastigheten
som är att betraktas som fastighetsskötsel enligt underhållsplan.
Justering marknadshyra
Verksamhetens omsättning

Utredningen presenterar en kalkyl på hyressättning. Kalylen utgår från idag känd kostnadsmassa
och intäkter avseende byggnaderna ”Herrgård” och ”Trädgårdens hus”. Siﬀrorna avser helår.
Hyra av lokal och löpande vatten, värme och el: 264.000 kr
Fastighetsskatt: 79.000 kr
Räntekostnad: 200.000 kr (Renoveringar till ett värde av 13.350 TKR)
Justering marknadshyra
Omsättning: År 1 = 10.000.000 År 2 = 12.000.000 kr
Brytgräns: År 1 = 10.000.000 kr År 2 = 11.500.000 kr
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Exempel:
År
1

Bashyra
1 000 000 kr

Rörlig del
0 kr

Totalt:
1 000 000 kr

2

1 200 000 kr

75 000 kr

1 275 000 kr

Utredningens fråga:
Hur skall de ekonomiska förehavandena mellan fastighetsägare och hyresgäst se ut?
Utredningens svar:
Med ovan nämnda uppskattade kostnadsmassa som utgångspunkt föreslår utredningen att man
använder sig av principen att anbudsgivaren i sitt anbud anger en hyresnivå enligt principen ”Bas
hyra + rörlig del”. Tillsammans med ett antal andra utvärderingskriterier påverkar hyresnivån vem
eller vilka aktörer som slutligen vinner upphandlingen.
Hyresvärden, tillika fastighetsägaren, avgör sedan vilket eller vilka anbud man vill anta eller
förkasta.
Fördel med detta är att marknaden bedömer ekonomisk bärighet och visar intresse av att bedriva
nämnda verksamheter på platsen. Dessutom är de ekonomiska förehavandena mellan kommun,
som fastighetsägare, och kommersiella aktörer justerade utifrån kostnadsmassa och gällande
marknadshyra.

Ingångna avtal
Avgränsning
Utredningen begränsar sig till att konstatera att det finns ingångna avtal, skriftliga och muntliga,
med ett antal hyresgäster.
Utredningen rekommenderar säljaren av aktuell fastighet att sammanställa de avtal och
samarbeten som berörs av en organisationsförändring och/eller en avyttring av fastigheter i den
mening att motpart kan påverkas i dess verksamhetsutövning.
Icke kommersiella delar/tjänster
Till skillnad mot uthyrning av lokal till kommersiella delar/tjänster som hotell, restaurang, café och
konferens har kommunen inte några krav på vad för typ av verksamhet som bedrivs i övriga
byggnader. Det innebär att dessa hyresavtal inte berörs av Lag om upphandling av koncessioner,
utan kan tecknas omgående så fort kommunen är ny fastighetsägare.
Bollnäs Folkhögskola
I samarbete med Bollnäs Folkhögskola bedriver Wij Säteri AB en trädgårdsutbildning. Detta
samarbete är av särskild betydelse för platsen Wij Trädgårdar.
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Enligt Stiftelsens stadgar ”En viss forskning samt utbildning skall bedrivas som en del i
verksamheten.”
Till skillnad mot övriga icke kommersiella delar/tjänster skall Stiftelsen Wij Trädgårdar vara
avtalspart med Bollnäs Folkhögskola.

Diskussion och slutsats
Utredaren reflekterar över att platsen Wij Trädgårdar betyder mycket för många. Platsen är en
reseanledning för turister att besöka Ockelbo, samtidigt som den ökar kommunens
attraktionskraft. Platsen är alltså viktig för kommunen ur ett bo, leva, verka perspektiv.
Idag bedriver bolaget Wij Säteri AB verksamheter som både är kommersiella och icke
kommersiella, samtidigt som platsen Wij Trädgårdar skall utvecklas och inte minst underhållas.
Det är en ekonomisk modell som inte är hållbar. Resultatet blir då att bolaget frekvent behöver
kapitaltillskott.
Syftet med utredningen är att ge svar på alternativa drifts- och ägandeformer, i förhållande till hur
det ser ut idag. Målet är att i utredningen, som ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige i
Ockelbo kommun, påvisa en alternativ drifts- och ägandeform.
Utredningens ambition är att hitta en form där kommunen tar ansvar för de delar som påverkar
möjligheten att behålla platsen Wij Trädgårdar enligt, av Stiftelsen Wij Trädgårdars stadgar,
ändamålet med platsen. Samtidigt som det skall vara förenligt för kommersiella aktörer att
bedriva verksamheter med en ekonomisk hållbarhet. Utredningen vill att den sk ”marknaden”
själv avgör vad som är kommersiellt hållbart.
Huvudspåret är att Ockelbo kommun (kommunen) ansvarar och bekostar skötseln av
fastigheterna. Lite slarvigt sagt, klipper gräset i parken och målar fönster på byggnaderna. De
kommersiella verksamheterna läggs ut på entreprenad. Kan vara en aktör eller flera.
Alternativ 1, där Stiftelsen äger alla tre fastigheterna innebär egentligen inte någon skillnad mot
hur det är idag. Samma problem kvarstår.
Alternativ 2, där kommunen äger alla tre fastigheterna, innebär däremot en förändring mot idag
som skapar förutsättningar att fortsätta bedriva för platsen ändamålsenliga verksamheter.
Verksamheter som är viktiga ur ett kommunalt perspektiv och verksamheter som bär sina egna
kostnader på marknadsmässiga villkor. Tillsammans bidrar de till platsens utveckling.
I den föreslagna modellen avseende drift- och ägandeform ”Ögonblicksbild Imorgon” finns
bolaget Wij Säteri AB ej med. Den funktion som bolaget fyller idag finns inte ”imorgon”.
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Utmaningen för ägare och styrelse till Wij Säteri AB är att analysera bolagets framtida roll och
ägandeskap.
En viktig del i den nya drifts- och ägandeformen är att de kommersiella delarna skall vara fritt för
alla aktörer att vara med och ge anbud på. Det skall också vara tydliga skiljelinjer beträﬀande vad
som är kommunens ansvar och åtaganden och vad som inte är det. Oberoende av vad bolaget
Wij Säteri AB:s analys resulterar i, drar utredaren slutsatsen att det är tydligast om det inte finns
några ägandekopplingar mellan Ockelbo kommun och de framtida aktörer som driver de
kommersiella verksamheterna på platsen Wij Trädgårdar.
Wij Säteri AB utför idag ett antal tjänster utöver drift av logi, restaurang, café och konferens. Det
är marknadsföringen av plasten och varumärket Wij Trädgårdar. Det är också genomförande av
evenemang samt hanteringen av entrébiljetter. Exempelvis är tre evenemang på uppdrag av
kommunen. Ersättningen från kommunen är inte i nivå med den faktiska kostnaden, samtidigt
som evenemangen är gratis för besökaren.
Värdet av ett varumärke byggs upp under en lång period och är oftast ett resultat av
långsiktighet. Framför allt är ett varumärke aldrig starkare än sitt innehåll. Det finns en risk, under
en överbryggnings period mellan den befintliga och den nya föreslagna drifts- och ägandeformen,
att varumärket tappar värde och platsen Wij Trädgårdar sin attraktionskraft, om dessa delar inte
fungerar full ut. Kan evenemang fortgå utan paus bidrar det till att varumärket lever och utvecklas.

Slutsats
Utredningen anser att Alternativ 2, d.v.s. att kommunen äger alla tre fastigheterna, är det över tid
hållbara alternativet. Alternativ 1 innebär i många aspekter att dagens problem kvarstår. Utöver
två ägandebyten, ingen reell förändring mot idag.
Entrepenörer driver, på kommersiella villkor, hotell, restaurang, café och konferens i byggnaderna
”Herrgård” och ”Trädgårdens hus”. I Handelsträdgården skall det bedrivas butik. Det åligger
dessutom desamma att driva och utveckla evenemang på platsen Wij Trädgårdar. Exempelvis
”Valborg”, ”Midsommar” och ”Hälsans dag” på uppdrag av kommunen och andra egen
utvecklade evenemang som ”Skördefest”.
Kommunen sköter förvaltningen av fastigheterna. Dvs "klipper gräs och målar fönster”.
Stiftelsen säkerställer att stiftelsens stadgar och tanke med platsen efterlevs samt ansvarar för
Trädgårdsutbildningen i samverkan med Bollnäs Högskola.
Utredningen rekommenderar att samtliga tre fastigheter ägs av kommunen och att följande delar
betraktas som kommersiella, respektive kommunala:
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Byggnader, oavsett fastighet, med kommersiella verksamheter:

• Herrgård med café och konferensdel samt Trädgårdens hus med restaurang och hotell
• Nödvändiga, för en eller flera framtida kommersiella aktörer, gemensamma platser som
exempelvis Parkering och delar av Entréområdet skall inbegripas i ett hyresavtal.
Fastigheter med kommunala verksamheter:

• Verksamheter i övriga byggnader på samtliga fastigheter fortsätter som idag. Notera att
utredningen föreslår att en sammanställning av befintliga avtal upprättas. Även om dessa
verksamheter inte påverkas initialt är det troligt att de över tid kommer att göra det.
Utbildningsverksamhet:

• Trädgårdsutbildningen bedrivs i Stiftelsen Wij Trädgårdars regi, där en trädgårdsmästare också
är anställd.
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Bilagor
Bilaga 1 ”Ockelbo kommun - Wij Trädgårdar kommunrättsliga frågor 20180903” av PWC
Bilaga 2 ”Promemoria Ockelbo kommun - Wij Trädgårdar , 20180904” av PWC
Bilaga 3 ”Ögonblicksbild idag”
Bilaga 4 ”Ögonblicksbild i morgon”
Bilaga 5 ”Ekonomisk konsekvens”

Källförteckning
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut - Wij Trädgårdar 180221
Sammanträdesprotokoll Inriktningsbeslut - Wij Trädgårdar 180312
Stadgar för Stiftelsen Wij Trädgårdar, antagna vid stiftelsemöte 021103
Stiftelseurkund, daterad Ockelbo 021103
Bolagsordning Wij Säteri AB
Handledning Hyreskontrakt, Branschorganisationen Visita och Fastighetsägarna
Lag om upphandling av koncessioner - Riksdagsförvaltningen

Utredning Wij Trädgårdar
Alternativa drifts- och ägandeformer
Utredare:
Peter Rasmussen
Destinationsbyggarna
Telefon 08-684 099 66
Epost pr@destinationsbyggarna.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-04

Referens

KS 2019/00760

Kommunkontoret
Carter, Carita, 0297-55531
carita.carter@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Resepolicy för Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Resepolicy för Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m 2020-04-01.
Sammanfattning av ärendet
Inför 2019 antog Kommunstyrelsen åtta mål för verksamhetsåret. Ett av
dessa är att ”Använda befintlig teknik för att minska resandet”.
För att nå målet har ett antal aktiviteter planerats. En aktivitet är att
aktualisera och synliggöra kommunens Rese- och bilpolicy.
Ockelbo kommuns gällande rese- och bilpolicy är antagen av KF 52/2010
och reviderad KF 91/2012. Den innehåller två delar. En del är Resepolicy
vilken hanterar övergripande frågor kring planering och val av resor i
tjänsten för såväl anställda som förtroendevalda. Valen ska göras utifrån
ekonomi, miljö samt personsäkerhet. Den andra delen, Bilpolicy, hanterar
frågor kring anskaffning och handhavande av tjänstebil och privat bil i
tjänsten.
Vid översyn av rese- och bilpolicyn har framkommit behov av och önskemål
om en del förändringar.
Justeringar i resepolicydelen ändrar inte själva budskapet, utan förstärker det
något samt uppdaterar detaljer och uttryck som har förändrats genom tid.
Bilpolicydelen som är på en mera detaljerad nivå bryts ut ur dokumentet och
hanteras som instruktioner beslutade på tjänstemannanivå. Det gör
Resepolicyn lättare för alla att läsa, förstå samt komma ihåg och använda i
sitt resande i vardagen.
Beslutsunderlag
Resepolicy för Ockelbo kommun 2020
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RESEPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN
Fastställd av Kommunfullmäktige 2020-03-09, §

Syfte

Att resa belastar miljön, kostar tid och pengar och utsätter den resande för risker. Resepolicyn
syftar till att ge styrning och vägledning så att våra tjänsteresor kan göras på ett så
miljöanpassat, kostnadseffektivt och trafiksäkert sätt som möjligt.

Avgränsning

Resepolicyn gäller alla resor som kommunanställda och förtroendevalda gör i
tjänsten/uppdraget och som betalas av Ockelbo kommun. Eventuella avsteg från policyn kan
göras efter beslut av närmsta chef.

Prioriteringsordning vid planering och val av resor
1. Överväg resan

Gör alltid en avvägning huruvida resan till ett möte är nödvändig eller ej. Telefonmöte,
webbkonferens eller motsvarande är alternativ som ska beaktas.

2. Gå eller cykla

För kortare sträckor, där tidsvinsten med att köra bil är liten, är gång eller cykel att föredra.

3. Res kollektivt

Välj i första hand tåg, i andra hand buss, när du ska resa kollektivt. Använd X-trafiks
företagsbiljett; kort finns att hämta i Välkomstcenter.

4. Tjänstebil

Samåkning ska eftersträvas. Tjänstebilar ska endast användas när allmänna kommunikationer
saknas eller att de innebär orimliga restider eller anslutningar.

5. Privat bil mot ersättning

Så långt som möjligt ska privat bil undvikas vid tjänsteresor. Om du ändå måste ta egen bil
ska resan först godkännas av närmaste chef/ordförande.

6. Flyg

Flygresor ska endast företas i undantagsfall. Om inrikesflyg väljs av tidsskäl ska annat färdsätt
på dit- eller återresa övervägas.

Ansvar

Varje chef ansvarar för att medarbetarna får information om Resepolicyn. Alla som berörs av
policyn har ansvar för att den tillämpas och att det egna resandet i tjänsten/uppdraget sker på
ett samordnat, miljöanpassat, kostnadseffektivt och trafiksäkert sätt. Uppföljning av resandet i
enlighet med Resepolicyn sker årligen av respektive förvaltningschef.

141

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 24

Dnr 2019/00760

Resepolicy för Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Resepolicy för Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m 2020-04-01.
Ärendebeskrivning
Inför 2019 antog Kommunstyrelsen åtta mål för verksamhetsåret. Ett av
dessa är att ”Använda befintlig teknik för att minska resandet”.
För att nå målet har ett antal aktiviteter planerats. En aktivitet är att
aktualisera och synliggöra kommunens Rese- och bilpolicy.
Ockelbo kommuns gällande rese- och bilpolicy är antagen av KF 52/2010
och reviderad KF 91/2012. Den innehåller två delar. En del är Resepolicy
vilken hanterar övergripande frågor kring planering och val av resor i
tjänsten för såväl anställda som förtroendevalda. Valen ska göras utifrån
ekonomi, miljö samt personsäkerhet. Den andra delen, Bilpolicy, hanterar
frågor kring anskaffning och handhavande av tjänstebil och privat bil i
tjänsten.
Vid översyn av rese- och bilpolicyn har framkommit behov av och önskemål
om en del förändringar.
Justeringar i resepolicydelen ändrar inte själva budskapet, utan förstärker det
något samt uppdaterar detaljer och uttryck som har förändrats genom tid.
Bilpolicydelen som är på en mera detaljerad nivå bryts ut ur dokumentet och
hanteras som instruktioner beslutade på tjänstemannanivå. Det gör
Resepolicyn lättare för alla att läsa, förstå samt komma ihåg och använda i
sitt resande i vardagen.
Beslutsunderlag
Resepolicy för Ockelbo kommun 2020
Inlägg
Martin Sund Svensson (V)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-02-17

Referens

KS 2020/00110

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Reviderad bolagsordning för Gästrike vatten AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslag till bolagsordning för Gästrike Vatten AB fastställs
Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr koncernen påbörjats i
samråd med ägarkommunerna. I arbetet ingår dokumenten Aktieägaravtal,
Bolagsordningar, Ägardirektiv och Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram
inför Gästrike Vatten koncernens bildande 2008 och har enbart uppdaterats
med tillägg av kommun och dotterbolag inför att Östhammar kommun kom
in i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att modernisera, anpassa till
dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla för ökad läsförståelse. Arbetet
kommer att fortlöpa under 2020.
Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB samt de
fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten
AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB reviderats.
Bolagets uppdrag och syfte har förtydligats men däremot inte förändrats. I
övrigt är det endast få och mindre förändringar, bilaga 2. Under arbetets
gång har synpunkter inhämtats från ägarkommunerna under hösten 2019 och
inarbetats i förslaget. Juridisk granskning har skett av advokat Ronny
Henning, Abersten.
Efter beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige kan de reviderade
bolagsordningarna antas på respektive bolags årsstämma i april 2020 för att
därefter gälla.

Beslutsunderlag
Förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning för Gästrike
Vatten AB
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Dnr 2020/00110

Reviderad bolagsordning för Gästrike vatten AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslag till bolagsordning för Gästrike Vatten AB fastställs.
Ärendebeskrivning
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr koncernen påbörjats i
samråd med ägarkommunerna. I arbetet ingår dokumenten Aktieägaravtal,
Bolagsordningar, Ägardirektiv och Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram
inför Gästrike Vatten koncernens bildande 2008 och har enbart uppdaterats
med tillägg av kommun och dotterbolag inför att Östhammar kommun kom
in i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att modernisera, anpassa till
dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla för ökad läsförståelse. Arbetet
kommer att fortlöpa under 2020.
Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB samt de
fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten
AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB reviderats.
Bolagets uppdrag och syfte har förtydligats men däremot inte förändrats. I
övrigt är det endast få och mindre förändringar, bilaga 2. Under arbetets
gång har synpunkter inhämtats från ägarkommunerna under hösten 2019 och
inarbetats i förslaget. Juridisk granskning har skett av advokat Ronny
Henning, Abersten.
Efter beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige kan de reviderade
bolagsordningarna antas på respektive bolags årsstämma i april 2020 för att
därefter gälla.
Beslutsunderlag
Förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning för Gästrike
Vatten AB
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Förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB
Gästrike Vatten AB
Org.nr. 556751-1661
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Gästrike Vatten AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget ska för Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner, vilka är ägare av
bolaget:
-

-

Bedriva verksamhet som följer av huvudmannaskapet enligt lagen om allmänna
vattentjänster (vattentjänstlagen) innefattande produktion och distribution av
dricksvatten samt avledande och omhändertagande av avloppsvatten samt
administration för detta.
Äga och förvalta aktier i dotterbolag vilka är ägare till ingående kommuners VAanläggningar.
Utgöra en kvalificerad resurs i respektive ägarkommuns samhällsplaneringsprocess som
direkt eller indirekt berör den kommunala VA-försörjningen samt tillhandahålla
kompetens inom dessa områden.

Bolaget kan genomföra uppdrag inom VA-området efter ingående avtal med respektive
ägarkommun.
Bolaget ska kunna bedriva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet, såsom att fullfölja
åtaganden som gjorts genom avtal som avser vattenleverans respektive
avloppsomhändertagande.
Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe inom ramen för den kommunala kompetensen.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillsammans med sina dotterbolag svara för
ägarkommunernas allmänna vattenförsörjning och avloppshantering. Det ska ske på
affärsmässiga principer och innefattar att långsiktigt ansvara för drift, underhåll och
genomförande av investeringar i dotterbolagens allmänna VA-anläggningar för en hållbar
samhällsutveckling.

Dokument ID 20191216-00104

Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.
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§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000 stycken.
§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av tio ledamöter och fem suppleanter.
Fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner utser två ledamöter
och en suppleant vardera. Ledamöterna ska utses för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige.
Styrelseordförande utses av fullmäktige i Gävle kommun. Övrig konstituering sker inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
§ 8 Firmatecknare
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller den verkställande direktören att
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Den
verkställande direktören har därutöver rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande
förvaltningen.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och den
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som följer efter
nästa ordinarie val till kommunfullmäktige.
§ 10 Lekmannarevisorer
Fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner ska utse vardera en
lekmannarevisor med suppleant, med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets
interna kontroll är tillräcklig.

Dokument ID 20191216-00104

Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.
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§ 12 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas på ort inom någon av Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och
Östhammars kommuner.
§ 13 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På
årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av två justerare.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors
granskningsrapport.
Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor
med suppleanter.
I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och
lekmannarevisor med suppleant.
I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller
de ägardirektiv som gäller för bolaget.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska se till att fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner
får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt innan de fattas.
§ 15 Räkenskapsår
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 16 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier
utan begränsning i röstetalet.

Dokument ID 20191216-00104

§ 17 Förköpsförbehåll
Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll).
Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
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Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet ska före överlåtelsen
anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje
förköpsberättigad.
I anmälan ska anges de villkor som gäller för förköp. Lösenbeloppet för aktierna ska motsvara
aktiernas kvotvärde.
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader från
överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.
Begär flera aktieägare förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem emellan
bestämmas efter det antal aktier som var och en av dem äger (pro rata).
Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som
begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till
avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Tvisten ska avgöras av en
skiljeman. Det genom skiljeförfarandet fastställda värdet på bolaget är bindande. Kostnaderna för
värderingen ska bäras till lika delar av den som begärt förköp och aktieägarna som önskar
förvärva aktierna.
Priset för aktierna ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då detta blev bestämt.
Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt
erbjudande överlåta aktierna under förutsättning att överlåtelsen inte sker på villkor som är
förmånligare för förvärvaren än de villkor som aktieägaren uppgav i sin anmälan om avsikten att
överlåta aktier. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från utgången av den tid som
har angetts i stycke 4 ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt stycke 6
ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller,
om den förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna inom den tid som anges i stycke 7 ovan,
från tidpunkten då betalningsfristen löper ut.
§ 18 Hembud
Har aktie övergått från en aktieägare till någon annan som inte är aktieägare i bolaget har övriga
aktieägare rätt att lösa aktien. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången
till bolagets styrelse samt visa på vilket sätt hen har fått äganderätten till aktien. Om den nya
ägaren förvärvat aktien genom köp, ska uppgift lämnas om köpeskillingen. Lösningsrätten ska inte
kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

Dokument ID 20191216-00104

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad med känd postadress. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan
till styrelsen om övergången.
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Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt, fördelas
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget.
Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen, får den som
begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.
Om ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom rätt tid eller om lösenbeloppet inte
erläggs inom rätt tid, har den nya ägaren som har gjort hembudet rätt att bli registrerad för
aktien.
§ 19 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna.
Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vilket bolaget
bildades.
§ 20 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner har rätt att ta
del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Dokument ID 20191216-00104

§ 21 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo,
Älvkarleby och Östhammars kommuner.
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Nuvarande Bolagsordning

Nytt förslag Bolagsordning

Kommentar

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gästrike Vatten AB.

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Gästrike Vatten AB.

”Firma” utbytt mot ”företagsnamn” (pga
ändring aktiebolagslagen)

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta akter i
dotterbolag, svara för administration och ekonomi samt drift
och underhåll av VA-anläggningar i Gävle, Hofors, Ockelbo,
Älvkarleby och Östhammars kommuner samt driva därmed
förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva
konsultverksamhet i VA-frågor.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Updraget har förtydligats.
Bolaget ska för Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars
kommuner, vilka är ägare av bolaget:
-Bedriva verksamhet som följer av huvudmannaskapet enligt lagen om
allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) innefattande produktion och
distribution av dricksvatten samt avledande och omhändertagande av
avloppsvatten samt administration för detta.
-Äga och förvalta ak er i do erbolag vilka är ägare ll ingående
kommuners VA-anläggningar.
-Utgöra en kvaliﬁcerad resurs i respek ve ägarkommuns
samhällsplaneringsprocess som direkt eller indirekt berör den kommunala
VA-försörjningen samt tillhandahålla kompetens inom dessa områden.
Bolaget kan genomföra uppdrag inom VA-området efter ingående avtal
med respektive ägarkommun.
Bolaget ska kunna bedriva verksamhet jämförlig med ovanstående
verksamhet, såsom att fullfölja åtaganden som gjorts genom avtal som
avser vattenleverans respektive avloppsomhändertagande.
Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe inom ramen för den
kommunala kompetensen.
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§ 3 Ändamålet
Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala
bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Gävle,
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner
svara för den allmänna vattenförsörjningen och
avloppshanteringen i kommunerna.
Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-,
självkostnads- och likställighetsprinciperna.
Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Gävle,
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun. Den
del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till
det ändamål för vars främjande bolaget bildas.

Syftet har förtydligats.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillsammans med sina
dotterbolag svara för ägarkommunernas allmänna vattenförsörjning och
Likvidation har lyfts ut till en egen paragraf.
avloppshantering. Det ska ske på affärsmässiga principer och innefattar att
långsiktigt ansvara för drift, underhåll och genomförande av investeringar i
dotterbolagens allmänna VA-anläggningar för en hållbar
samhällsutveckling.
Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och
likställighetsprinciperna.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gävle, Hofors,
Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner att ta
ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska se till att fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och
Östhammars kommuner får ta ställning till sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de
fattas.

§ 19 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland
aktieägarna.
Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det
ändamål för vilket bolaget bildades.

§ 5 Aktiekapital
§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 5 miljoner och högst SEK Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000
20 miljoner.
kronor.

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000
stycken.

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000 stycken.
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§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tio (10) ledamöter och med fem (5)
suppleanter.
Av styrelseledamöterna utser Gävle, Hofors, Ockelbo,
Älvkarleby och Östhammars kommunfullmäktige två
ledamöter och en suppleant vardera. Ledamöter och
suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma
som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som
följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.
Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Gävle
kommun. Övriga konstituering sker inom styrelsen.

§ 8 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en
suppleant.
Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller enligt
lag till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter valet av revisor och suppleant.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av tio ledamöter och fem suppleanter.
Fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars
kommuner utser två ledamöter och en suppleant vardera. Ledamöterna
ska utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val
till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige.

Änr 204275
Bilaga 2
Förtydligande när styrelsen är beslutsför
(huvudregeln enligt aktiebolagslagen). Nytt
innehåll att ordförande har utslagsröst.
Ordinarie bolagsstämma har bytts ut mot
årsstämma (två olika begrepp för samma
sak). Tidigare användes båda begreppen i
dokumentet, men nu används enbart
årsstämma.

Styrelseordförande utses av fullmäktige i Gävle kommun. Övrig
konstituering sker inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses av
bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den
årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige.

152

Förenklat språket i stycke 2. Ingen
förändring i sak.

Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Gästrike Vatten AB
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse
skall kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo,
Älvkarleby och Östhammars kommun, utse en
lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Lekmannarevisorer
Fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars
kommuner ska utse vardera en lekmannarevisor med suppleant, med
uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt
om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.
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Förtydligande vad lekmannarevisorernas
uppdrag är.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna
eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
två veckor innan stämman.

Innan har bytts ut mot före. I ABL används
före.

§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:

§ 13 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje
räkenskapsår. På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

Stämmans öppnande har lagts till för att
bolagsordningen ska bli enhetlig med
dotterbolagens.

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning för stämman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framställande av årsredovisningen, revisionsberättelsen
och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkning b)
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för
styrelseledamöter och verkställande direktören.

1. Stämmans öppnande
Val av justerare har korrigerats till två
2. Val av ordförande vid stämman.
justerare, eftersom Gästrike Vatten AB
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
alltid har två justerare på årsstämman.
4. Val av två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisors granskningsrapport.
8. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
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8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor
och lekmannarevisor med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges
val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och
lekmannarevisor med suppleanter.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse,
ordförande och lekmannarevisor med suppleant.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen,
bolagsordningen eller de ägardirektiv som gäller för bolaget.

§ 13 Räkenskapsår
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla
antalet av ägda och företrädda aktier utan begränsning i
röstetalet.

§ 16 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda
och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Förköpsförbehåll
Aktieägare skall erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den
överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar
överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förköp får inte
utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet
omfattar.

§ 17 Förköpsförbehåll
Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny
ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp,
byte eller gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än
erbjudandet omfattar.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av
förköpsförbehållet skall före överlåtelsen anmäla detta hos
bolagets styrelse. Bolaget skall lämna en underrättelse om
erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd
postadress.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet
ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska
lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad.
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Den som vill utöva förköpsrätt skall anmäla detta till
bolagets styrelse inom två månader från överlåtarens
behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.
Begär flera aktieägare förköp beträffande samma aktie, skall
företrädesrätten dem emellan bestämmas efter det antal
aktier som var och en av dem äger (pro rata).
Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte
överens i frågan om förköp, får den som begärt förköp, inom
två månader från den dag förköpsanspråket framställdes
hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen
(1999:116) om skiljeförfarande. Tvisten skall avgöras av en
skiljeram. Det genom skiljeförfarandet fastställda värde på
bolaget är bindande och varje aktie i bolaget skall anses ha
den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i bolagets
kapital. Kostnaderna för värderingen skall bäras till lika delar
av den som begärt förköp och aktieägarna som önskar
förvärva aktierna.

I anmälan ska anges de villkor som gäller för förköp. Lösenbeloppet för
aktierna ska motsvara aktiernas kvotvärde.
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom
två månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta
aktier.
Begär flera aktieägare förköp beträffande samma aktie, ska
företrädesrätten dem emellan bestämmas efter det antal aktier som var
och en av dem äger (pro rata).
Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om
förköp, får den som begärt förköp, inom två månader från den dag
förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän
enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Tvisten ska avgöras av en
skiljeman. Det genom skiljeförfarandet fastställda värdet på bolaget är
bindande. Kostnaderna för värderingen ska bäras till lika delar av den som
begärt förköp och aktieägarna som önskar förvärva aktierna.
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Priset för aktierna skall erläggas inom en månad från den
tidpunkt då detta blev bestämt.
Om aktierna erbjudits till förköp utan att förköp kommit till
stånd har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta
aktierna under förutsättning av överlåtelsen inte sker på
villkor som är förmånligare för förvärvaren än de villkor som
aktieägaren uppgav i sin anmälan om avsikten att överlåta
aktier.
Denna rätt gäller dock endast under sex månader från
utgången av den tid som har angetts i stycke 4 ovan eller, vid
tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt stycke 6
ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som
begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den
förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna inom den
tid som anges i stycke 7 ovan, från tidpunkter då
betalningsfristen löper ut.

Priset för aktierna ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då detta
blev bestämt.
Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd, har
aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna under
förutsättning att överlåtelsen inte sker på villkor som är förmånligare för
förvärvaren än de villkor som aktieägaren uppgav i sin anmälan om
avsikten att överlåta aktier. Denna rätt gäller dock endast under sex
månader från utgången av den tid som har angetts i stycke 4 ovan eller, vid
tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt stycke 6 ovan löpt ut
eller det blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade
förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna
inom den tid som anges i stycke 7 ovan, från tidpunkten då
betalningsfristen löper ut.

§ 16 Hembud
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i
bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till
inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.
Hembudsförbehållet omfattar alla slags förvärv utom
överlåtelser som omfattas av förköpsförbehåll. Åtkomsten
av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått
genom köp, uppgift lämnas om den betingade
köpeskillingen. Hembudet skall inte kunna utnyttjas för ett
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

§ 18 Hembud
Språket har moderniserats
Har aktie övergått från en aktieägare till någon annan som inte är
aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nya
ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets
styrelse samt visa på vilket sätt hen har fått äganderätten till aktien. Om
den nya ägaren förvärvat aktien genom köp, ska uppgift lämnas om
köpeskillingen. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal
aktier än erbjudandet omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden
aktie.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för
hembjuden aktie.
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När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen
genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad,
vars postadress är infört i aktieboken eller eljest är känd för
bolaget, med en
anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två
månader, räknat från anmälan hos styrelsens om akties
övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten
dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av
notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt
fördelad bland dem som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras av kvotvärdet.
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den
tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad med känd postadress.
Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från
anmälan till styrelsen om övergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är
möjligt, fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras
tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom
lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det,
av notarius publicus.

Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då
lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om
i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan
inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det
inom två månader från det lösningsanpråk framställdes hos lösningsanspråk framställdes hos bolaget.
bolaget.
Om ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom rätt tid eller
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad
om lösenbeloppet inte erläggs inom rätt tid, har den nya ägaren som har
framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom
gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.
föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli
registrerad för aktien.
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§ 17 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och
Östhammars kommuner äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget
och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån
hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 20 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars
kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt
i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i
Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars
kommun godkänt ändringen.

§ 21 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i
Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner.

§ 8 Firmatecknare
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller den
verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande
får endast avse två personer i förening. Den verkställande direktören har
därutöver rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande
förvaltningen.

§ 12 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas på ort inom någon av Gävle, Hofors, Ockelbo,
Älvkarleby och Östhammars kommuner.
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Ny. Finns ofta med i bolagsordningar och
har därför lyfts in för att det ska bli tydligt
för den som vill ingå avtal med bolaget.

Ny beskrivning för att bolagsstämma ska
kunna hållas på annan ort än där bolaget
har sitt säte.

MISSIV
Änr 204275
Datum 2019-12-17
Sida 1 (1)

Styrelsen Gästrike Vatten AB

Reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten AB
Förslag på beslut
Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutar
- att fastställa förslag till bolagsordning för Gästrike Vatten AB i enlighet med bilaga 1
- att ge Vd rätt att efter avstämning med ordförande göra mindre justering och anmäla
förändringen vid nästa styrelsemöte
- att efter eventuell justering överlämna förslag till bolagsordning för Gästrike Vatten AB för beslut
i fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner

Ärendebeskrivning
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr koncernen påbörjats i samråd med
ägarkommunerna. I arbetet ingår dokumenten Aktieägaravtal, Bolagsordningar, Ägardirektiv och
Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram inför Gästrike Vatten koncernens bildande 2008 och har
enbart uppdaterats med tillägg av kommun och dotterbolag inför att Östhammar kommun kom in
i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att modernisera, anpassa till dagens regelverk och
arbetssätt samt förenkla för ökad läsförståelse. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020.
Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB samt de fem dotterbolagen
Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar
Vatten AB reviderats. Bolagets uppdrag och syfte har förtydligats men däremot inte förändrats. I
övrigt är det endast få och mindre förändringar, bilaga 2. Under arbetets gång har synpunkter
inhämtats från ägarkommunerna under hösten 2019 och inarbetats i förslaget. Juridisk granskning
har skett av advokat Ronny Henning, Abersten.
Efter beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige kan de reviderade bolagsordningarna antas på
respektive bolags årsstämma i april 2020 för att därefter gälla.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB
Bilaga 2 Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning för Gästrike Vatten AB

Dokument ID 20191209-00057

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon direkt 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-17

Referens

KS 2020/00113

Ekonomienheten
Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
[Huvudmottagare]

Reviderad bolagsordning för Ockelbo vatten AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslag till bolagsordning för Ockelbo Vatten AB fastställs
Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr Gästrike Vatten
koncernen påbörjats i samråd med ägarkommunerna. I arbetet ingår
dokumenten Aktieägaravtal, Bolagsordningar, Ägardirektiv och
Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram inför koncernens bildande 2008 och
har enbart uppdaterats med tillägg av kommun och dotterbolag inför att
Östhammar kommun kom in i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att
modernisera, anpassa till dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla för
ökad läsförståelse. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020.
Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB samt de
fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten
AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB reviderats.


Bolagens uppdrag har förtydligats med tillägget att det är möjligt för
dotterbolag att äga och förvalta en anläggning i en annan kommun om så
krävs för att fullgöra sitt uppdrag som VA-huvudman.



I övrigt är det endast få och mindre förändringar, bilaga 2.

Under arbetets gång har synpunkter inhämtats från ägarkommunerna under
hösten 2019 och inarbetats i förslaget. Juridisk granskning har skett av
advokat Ronny Henning, Abersten.
Efter beslut i Ockelbo kommuns fullmäktige kan den reviderade
bolagsordningen antas på årsstämma i april 2020 för att därefter gälla.

Beslutsunderlag
Förslag Bolagsordning för Ockelbo Vatten AB
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning för Ockelbo
Vatten AB
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Reviderad bolagsordning för Ockelbo vatten AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslag till bolagsordning för Ockelbo Vatten AB fastställs.
Ärendebeskrivning
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr Gästrike Vatten
koncernen påbörjats i samråd med ägarkommunerna. I arbetet ingår
dokumenten Aktieägaravtal, Bolagsordningar, Ägardirektiv och
Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram inför koncernens bildande 2008 och
har enbart uppdaterats med tillägg av kommun och dotterbolag inför att
Östhammar kommun kom in i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att
modernisera, anpassa till dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla för
ökad läsförståelse. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020.
Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB samt de
fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten
AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB reviderats.
Bolagens uppdrag har förtydligats med tillägget att det är möjligt för
dotterbolag att äga och förvalta en anläggning i en annan kommun om så
krävs för att fullgöra sitt uppdrag som VA-huvudman.
Under arbetets gång har synpunkter inhämtats från ägarkommunerna under
hösten 2019 och inarbetats i förslaget. Juridisk granskning har skett av
advokat Ronny Henning, Abersten.
Efter beslut i Ockelbo kommuns fullmäktige kan den reviderade
bolagsordningen antas på årsstämma i april 2020 för att därefter gälla.
Beslutsunderlag
Förslag Bolagsordning för Ockelbo Vatten AB
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning för Ockelbo
Vatten AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag Bolagsordning för Ockelbo Vatten AB
Ockelbo Vatten AB
Org.nr. 556751-6454
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Ockelbo Vatten AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Ockelbo kommun, Gävleborgs län.
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget ska
-

vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i enlighet med lagen om allmänna
vattentjänster (vattentjänstlagen) i Ockelbo kommun
äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet,
samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas i Ockelbo kommuns ställe inom ramen för den kommunala
kompetensen.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Kommunens syfte med bolaget är att tillhandahålla anläggningar för allmänna vattentjänster.
Syftet är vidare att tillsammans med moderbolaget Gästrike Vatten AB säkerställa en långsiktigt
hållbar VA-verksamhet.
Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.
§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 400 stycken.
§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter.

Dokument ID 20191217-00027

Ledamöter och eventuella suppleanter utses av fullmäktige i Ockelbo kommun för tiden
från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas till slutet
av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
utser också ordförande i bolagets styrelse.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
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§ 8 Firmatecknare
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller den verkställande direktören att
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Den
verkställande direktören har därutöver rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande
förvaltningen.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och den
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.
§ 10 Lekmannarevisorer
Fullmäktige i Ockelbo kommun ska utse en lekmannarevisor med suppleant med uppgift att
granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.
§ 12 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas på ort inom någon av Gästrike Vatten AB:s ägarkommuner (Gävle,
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner).
§ 13 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På
årsstämman ska följande ärenden behandlas:

Dokument ID 20191217-00027

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en justerare.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors
granskningsrapport.
8. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
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9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor
med suppleant.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och
lekmannarevisor med suppleant.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller
de ägardirektiv som gäller för bolaget.
§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska se till att fullmäktige i Ockelbo kommun får ta ställning till sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.
§ 15 Räkenskapsår
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 16 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier
utan begränsning i röstetalet.
§ 17 Hembud
Har aktie övergått från en aktieägare till någon annan som inte är aktieägare i bolaget har övriga
aktieägare rätt att lösa aktien. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången
till bolagets styrelse samt visa på vilket sätt hen har fått äganderätten till aktien. Om den nya
ägaren förvärvat aktien genom köp, ska uppgift lämnas om köpeskillingen. Lösningsrätten ska inte
kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.
När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om
övergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt, fördelas
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget.
Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
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Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen, får den som
begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.
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Om ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom rätt tid eller om lösenbeloppet inte
erläggs inom rätt tid, har den nya ägaren som har gjort hembudet rätt att bli registrerad för
aktien.
§ 18 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Ockelbo kommun. Den del som
inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vilket bolaget bildades.
§ 19 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Ockelbo kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder
inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Dokument ID 20191217-00027

§ 20 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Ockelbo kommun.
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Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Ockelbo Vatten AB

Nuvarande Bolagsordning

Nytt förslag Bolagsordning

Kommentar

§ 1 Firma
Bolagets firma är Ockelbo Vatten AB.

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Ockelbo Vatten AB.

”Firma” utbytt mot ”företagsnamn” (pga ändring
aktiebolagslagen)

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i
Ockelbo kommun samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget ska
- vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i enlighet med lagen om
allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) i Ockelbo kommun
- äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet,
- samt därmed förenlig verksamhet.
Verksamheten ska bedrivas i Ockelbo kommuns ställe inom ramen för den kommunala
kompetensen.

Formulering kring ändamålet har justerats så att det är
möjligt för dotterbolag att äga och förvalta en anläggning
i en annan kommun om så krävs för att fullgöra sitt
uppdrag som VA-huvudman.

§ 3 Ändamålet
Ändamålet med verksamheten är att bolaget skall ha huvudmannaskapet för den
allmänna VA-anläggningen i Ockelbo kommun.
Bolaget ska i verksamheten tillämpa Lagen om allmänna vattentjänster.
Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Ockelbo kommun. Den del som inte
motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vars främjande
bolaget bildas.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Kommunens syfte med bolaget är att tillhandahålla anläggningar för allmänna
vattentjänster.
Syftet är vidare att tillsammans med moderbolaget Gästrike Vatten AB säkerställa en
långsiktigt hållbar VA-verksamhet.
Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och
likställighetsprinciperna.

En del av tidigare innehåll har flyttats till paragrafen
"föremål för bolagets verksamhet"
Likvidation har lyfts ut till en egen paragraf.

§ 18 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Ockelbo kommun. Den
del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vilket
bolaget bildades.
§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ockelbo kommun att ta ställning innan
sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska se till att fullmäktige i Ockelbo kommun får ta ställning till sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de
fattas.

Språket har moderniserats.

§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

Språket har moderniserats.

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 100 och högst 400 stycken.

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 400 stycken.

§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre
suppleanter.
Ledamöter och eventuella suppleanter utses av kommunfullmäktige i Ockelbo
kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som
följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter.

§ 8 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Ockelbo kommun, Gävleborgs län.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Ockelbo kommun, Gävleborgs län.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direk-törens förvaltning utses av bolagsstämman en ordinarie revisor
med suppleant som upphandlas av Gävle kommun.
Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller enligt lag till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och
suppleant.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och den
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en
revisorssuppleant.

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i
Ockelbo kom-mun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Lekmannarevisorer
Förtydligande vad lekmannarevisorernas uppdrag är.
Fullmäktige i Ockelbo kommun ska utse en lekmannarevisor med suppleant med uppgift
att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är
tillräcklig.

Antalet ledamöter har justerats.
Ledamöter och eventuella suppleanter utses av fullmäktige i Ockelbo kommun för tiden
från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
Förtydligande när styrelsen är beslutsför. Nytt innehåll
förrättas till slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till
att ordförande har utslagsröst.
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.
Ordinarie bolagsstämma har bytts ut mot årsstämma (två
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal olika begrepp för samma sak). Tidigare användes båda
har ordföranden utslagsröst.
begreppen i dokumentet, men nu används enbart
årsstämma.

Förenklat språket i stycke 2. Ingen förändring i sak.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för bolagets
styrelse.
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Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Ockelbo Vatten AB

Nuvarande Bolagsordning

Nytt förslag Bolagsordning

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
veckor och senast två veckor före stämman.

Kommentar
Innan har bytts ut mot före. I ABL används före.

§ 12 Årsstämma
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen för stämman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
gransk-ningsrapport.
8. Vid bolagsstämman skall beslut fattas om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 13 Ärenden på årsstämma
Val av justerare har korrigerats till en justerare, eftersom
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På dotterbolagen alltid har en justerare på årsstämman.
årsstämman ska följande ärenden behandlas:

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor
med sup-pleanter.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande
samt lekmannarevisor.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor
med suppleant.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande
och lekmannarevisor med suppleant.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen
eller de ägardirektiv som gäller för bolaget.

§ 13 Räkenskapsår
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 16 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Hembud
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast
hembjudas ak-tieägarna genom inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.
Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift
lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall ej kunna utnyttjas för ett
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

§ 17 Hembud
Språket har moderniserats.
Har aktie övergått från en aktieägare till någon annan som inte är aktieägare i bolaget
har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen
anmäla övergången till bolagets styrelse samt visa på vilket sätt hen har fått
äganderätten till aktien. Om den nya ägaren förvärvat aktien genom köp, ska uppgift
lämnas om köpeskillingen. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal
aktier än erbjudandet omfattar.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors
granskningsrapport.
8. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela
detta till varje lös-ningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är
känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från
anmälan till styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas
genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som
framställt lösningsanspråk.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela
detta till varje lösningsberättigad. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från
anmälan till styrelsen om övergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt,
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i
bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbeloppet skall, där fånget är köp, utgöras av köpeskillingen, men eljest av
Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet.
belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning som lagen (1999:116) om
skiljeförfarande stadgar. Lösenbelop-pet skall vara högst kvotvärdet på aktierna.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
bestämt.
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen, får
den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk
framställdes hos bolaget.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får
den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk
framställdes hos bolaget.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller
lösen inte er-läggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli
registrerad för aktien.
§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Ockelbo kommun.

Om ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom rätt tid eller om
lösenbeloppet inte erläggs inom rätt tid, har den nya ägaren som har gjort hembudet
rätt att bli registrerad för aktien.

§ 20 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Ockelbo
kommun.
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Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Ockelbo Vatten AB

Nuvarande Bolagsordning

Nytt förslag Bolagsordning

Kommentar

§ 8 Firmatecknare
Ny. Finns ofta med i bolagsordningar och har därför lyfts
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller den verkställande
in för att det ska bli tydligt för den som vill ingå avtal med
direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två
bolaget.
personer i förening. Den verkställande direktören har därutöver rätt att teckna bolagets
firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

§ 12 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas på ort inom någon av Gästrike Vatten AB:s ägarkommuner
(Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner).

§ 19 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Ockelbo kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock
endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
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Ny beskrivning för att bolagsstämma ska kunna hållas på
annan ort än där bolaget har sitt säte.

Nytt innehåll för att dotterbolagens bolagsordningar ska
överensstämma med Gästrike Vattens.

MISSIV
Änr 204414
Datum 2019-12-17
Sida 1 (1)

Styrelsen Ockelbo Vatten AB

Reviderad bolagsordning för Ockelbo Vatten AB
Förslag på beslut
Ockelbo Vatten AB:s styrelse beslutar
- att fastställa förslag till bolagsordning för Ockelbo Vatten AB i enlighet med bilaga 1
- att ge Vd rätt att efter avstämning med ordförande göra mindre justering och anmäla
förändringen vid nästa styrelsemöte
- att efter eventuell justering överlämna förslag till bolagsordning för Ockelbo Vatten AB för beslut
i fullmäktige i Ockelbo kommun

Ärendebeskrivning
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr Gästrike Vatten koncernen påbörjats i
samråd med ägarkommunerna. I arbetet ingår dokumenten Aktieägaravtal, Bolagsordningar,
Ägardirektiv och Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram inför koncernens bildande 2008 och har
enbart uppdaterats med tillägg av kommun och dotterbolag inför att Östhammar kommun kom in
i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att modernisera, anpassa till dagens regelverk och
arbetssätt samt förenkla för ökad läsförståelse. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020.
Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB samt de fem dotterbolagen
Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar
Vatten AB reviderats. Bolagens uppdrag har förtydligats med tillägget att det är möjligt för
dotterbolag att äga och förvalta en anläggning i en annan kommun om så krävs för att fullgöra sitt
uppdrag som VA-huvudman. I övrigt är det endast få och mindre förändringar, bilaga 2. Under
arbetets gång har synpunkter inhämtats från ägarkommunerna under hösten 2019 och inarbetats
i förslaget. Juridisk granskning har skett av advokat Ronny Henning, Abersten.
Efter beslut i Ockelbo kommuns fullmäktige kan den reviderade bolagsordningen antas på
årsstämma i april 2020 för att därefter gälla.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Förslag Bolagsordning för Ockelbo Vatten AB
Bilaga 2 Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning för Ockelbo Vatten AB

Dokument ID 20191217-00024

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon direkt 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-14

Referens

KS 2020/00098

Kommunkontoret
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Förbundsordning Inköp Gävleborg att fastställa av
respektive medlemskommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förbundsordning Inköp Gävleborg, antagen av direktionen 2020-02-10,
fastställs och gäller under förutsättning av beslut från samtliga
medlemskommuner.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsordning Inköp Gävleborg, antagen av direktionen 2020-02-10, ska
fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
Förbundsordningen gäller under förutsättning av beslut från samtliga
medlemskommuner.

Beslutsunderlag
Ny förbundsordning för Inköp Gävleborg med ändringar jämfört med
nuvarande lydelse i röd text.

170

2020-02-03

Förbundsordning Inköp Gävleborg
1 § Namn och säte
Kommunalförbundet benämns Kommunalförbundet Inköp Gävleborg och har sitt
säte i Söderhamn
2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet Inköp Gävleborg är Bollnäs kommun, Hofors kommun,
Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers
kommun, Söderhamns kommun och Älvkarleby kommun.
3 § Ändamål
Kommunalförbundet skall agera som förvaltare över av förbundet tidigare ingångna avtal.
Förvaltningen innebär att förbundet ska:
• Sträva efter att ingångna avtal inte ska förlängas. Om det finns skäl att utnyttja en option
om förlängning är det dock möjligt efter beslut av förbundets styrgrupp bestående av
ägarkommunernas ekonomichefer. Styrgruppen ska regelbundet på direktionsmöten
rapportera för vilka avtal optionsmöjligheten nyttjas.
• ansvara över att ingångna avtal inte förnyas
• hantera prisindexeringar, artikeltillägg och andra revideringar i enlighet med resp.
avtalsvillkor
• lämna information om avtal på förbundets hemsida samt på begäran på arbetsplatsträffar
mm.
• tillmötesgå begäran om allmänna handlingar
• vara arkivarie av förbundets tidigare ingångna avtal
4 § Varaktighet
Kommunalförbundet bildades den 1 september 2007 men kommer enligt denna förbundsordning
att enligt § 3 verka till dess av förbundet ingångna avtal löper ut eller hävs.
5 § Organisation
Kommunalförbundet skall vara ett förbund med förbundsdirektion.
6 § Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Varje medlem utser
kommunstyrelsens ordförande som ordinarie ledamot och vice ordförande som ersättare i
direktionen.
7 § Personal
Direktionen har som stöd för ledningen och samordningen av det operativa arbetet en styrgrupp
bestående av förbundsmedlemmarnas ekonomichefer. Direktionen utser en av styrgruppens
ledamöter till samordnare som ansvarar för att arbetet i § 3 genomförs.
8 § Revisorer
För revision av kommunalförbundet skall finnas 4 revisorer.
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Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun utser 2 gemensamma revisorer.
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamns kommun utser 2
gemensamma revisorer.
Tidsperioden för revisorerna är densamma som för ledamöterna i direktionen. Revisorerna skall
avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
9 § Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av
Ledamot i direktionen
Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
10 § Närvarorätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
11 § Information
Kommunalförbundet skall efter kallelse från kommunmedlems styrelse informera om förbundets
verksamhet och utveckling
12 § Tillkännagivande om justering av protokoll
Tillkännagivande om justering av protokoll skall ske i Söderhamns kommun där
kommunalförbundet har sitt säte.
13 § Anslagstavla
Förbundets anslagstavla är inkopgavleborg.se
14 § Kostnadstäckning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt,
erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.
Kostnaderna skall fördelas enligt följande: procentuell fördelning i förhållande till
befolkningsunderlaget den 1 november året innan budgeten fastställes.
15 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit som bidrag till
förbundsverksamheten.
Nu angivna grunder skall även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar
som föranleds av förbundets upplösning.
16 § Medlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och
verksamhet samt budgetprocessen
Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna
enats om och som de angivit före juni månads utgång året före budgetåret.
Förbundsdirektionen fastställer kommunalförbundets budget före utgången av september månad
före budgetåret.
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17 § Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna och revisionsersättarna skall bestämmas enligt följande: Reglerna skall följa de
bestämmelser som gäller inom Region Gävleborg.
18 § Uppsägning och utträde m. m.
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägningstiden vid utträde
skall vara tre år och räknas från ingången av den månad då uppsägningen skedde. När grund för
likvidation har uppkommit får förbundsmedlemmarna avtala att en medlem får utträda ur
förbundet istället för att förbundet skall träda i likvidation. I ett avtal mellan samtliga
förbundsmedlemmar skall fastställas från vilken tid utträdet skall ske, samt reglering av de
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen. Den
ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder
som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan
förbundsmedlemmarna. När en förbundsmedlem utträder ur kommunalförbundet upphör
medlemmens ansvar för förbundets skulder om inte annat har överenskommits i avtalet.
De kvarvarande medlemmarna skall anta de ändringar i förbundsordningen som behövs med
anledning av utträdet och fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
19 § Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde enligt 17 § skall förbundet
träda i likvidation tre år efter uppsägningen. Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid
en samlad bedömning framstår som oskäligt att en medlem av kommunalförbundet i
fortsättningen skall vara bunden av sitt medlemskap i förbundet, skall på begäran av
förbundsmedlemmen, förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna
tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna tillämpas. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån
det behövs för likvidation förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på
annat lämpligt sätt.
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. När
direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens
beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till
förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.
20 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116).
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21 § Bildande och ändringar i förbundsordningen
Kommunalförbundet bildas med start från 1 september 2007. Ändringar eller tillägg till
förbundsordningen skall antas av direktionen och fastställas av medlemmarnas
kommunfullmäktige.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 30

Dnr 2020/00098

Förbundsordning Inköp Gävleborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förbundsordning Inköp Gävleborg, antagen av direktionen 2020-02-10,
fastställs och gäller under förutsättning av beslut från samtliga
medlemskommuner.
Ärendebeskrivning
Förbundsordning Inköp Gävleborg, antagen av direktionen 2020-02-10, ska
fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
Förbundsordningen gäller under förutsättning av beslut från samtliga
medlemskommuner.
Beslutsunderlag
Ny förbundsordning för Inköp Gävleborg med ändringar jämfört med
nuvarande lydelse i röd text.
Inlägg
Anna Schönning (S), Dan Brodin (KD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-13

Referens

KS 2020/00101

Ekonomienheten
Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2019 - Stiftelsen Claes Anderssons
minnesfond
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisning 2019 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2019 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2020/00101

Årsredovisning 2019 - Stiftelsen Claes Anderssons
minnesfond
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisning 2019 godkänns.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019
Inlägg
Elsie-Britt Eriksson (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-13
Ekonomienheten
Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2019 - Förvaltade stiftelser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2019 – Förvaltade stiftelser
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 – Förvaltade stiftelser
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Referens

KS 2020/00102
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 11

Dnr 2020/00102

Årsredovisning 2019 - Förvaltade stiftelser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-05

Referens

KS 2019/00758

Kommunkontoret
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Revisionsreglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Revisionsreglemente enligt förslag antas med giltighet fr o m 2020-04-01.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande reglemente för revisionen är från 2007 och behöver uppdateras.
Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare
föreskrifter om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar
ett revisionsreglemente.
Ett reglemente kompletterar lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter
om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning mm. Reglementet
kan dock inte reglera eller styra själva inriktningen på granskningsarbetet.
Att revidera och utveckla revisionsreglementet kan vara av värde för att
lokalt tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer, dialog och
resultat. Uppdateringen har är utifrån förändringar i kommunallagen från
2018 samt utvecklats utifrån förändringar i praxis.
Förslag till reglemente har tagits fram i samarbete med revisionen.

Beslutsunderlag
Underlag till Revisionsreglemente, SKL, PM 2018-05-03
Förslag till Revisionsreglemente

198

REVISIONSREGLEMENTE
Fastställt av fullmäktige 2020-04-01, § xx

Revisionens uppdrag och formella reglering
§ 1 Revisionens roll och uppdrag
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag.
Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen
av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i
den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina
insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och
uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och
andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll.
Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag,
genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet
och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan
också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar
lekmannarevisorer och revisorer i företagen, med granskningsrapporter och revisionsberättelser.
§ 2 Revisionens formella reglering
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i
lagstiftning för andra företagsformer till exempel stiftelselagen.
Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande
förutsättningarna i det aktuella förbundet.
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala
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sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också
regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet –
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling med flera.
Revisorerna har också att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige.
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som
revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar
de organ revisorerna granskar.

Revisionens antal och organisation
§ 3 Antal revisorer
Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en
mandatperiod.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.
Fördelningen av revisionsuppdragen mellan partierna utifrån fullmäktiges beslut. En
revisor kan även väljas utan partitillhörighet.
§ 4 Organisation
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.
§ 5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag
För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete utser fullmäktige samtliga kommunens revisorer till lekmannarevisorer i aktiebolag samt revisorer i kommunens stiftelser.
§ 6 Ordförande
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice
ordförande. Uppdraget är att vara ordförande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden.
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§ 7 Uppdragstid
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets
verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.
Varje revisor är självständig men det är god revisionssed att revisorerna samverkar i
revisionsarbetet.

Tillkommande uppdrag
§ 8 Tillkommande uppdrag
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen
lämnade donationsstiftelser.
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade revisorer till kommunens företag.

Revisorernas sakkunniga biträden
§ 9 Sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna och
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.
§ 10 Sakkunnigas rätt till upplysningar
Bestämmelserna i kommunallagen (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och
lekmannarevisorerna.

Revisorernas ekonomi och förvaltning
§ 11 Beredning av revisorernas budget
Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast.
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§ 12 Lekmannarevisorernas budget
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen
och revisorerna i stiftelserna.
§ 13 Revisorernas förvaltningsbeslut
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna
enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.
§ 14 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den/de som fullmäktiges presidium utser. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för
denna granskning.

Revisorernas sammankomster och sammanträden
§ 15 Revisorernas sammankomster och sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för
mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt.
Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på
distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och
bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra
varandra på lika villkor.
§ 16 Minnesanteckningar
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.
§ 17 Protokoll
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt innan revisorerna justerar den.
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§ 18 Skrivelse från revisorerna
En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är
eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.

Revisorerna och fullmäktige
§ 19 Revisorerna och fullmäktiges presidium
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två
gånger varje år.
§ 20 Revisorerna och fullmäktige
Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas
initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige.
§ 21 Revisorernas initiativrätt
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar
för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin
granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke
om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med
anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorernas rapportering
§ 22 Löpande rapportering i fullmäktige
Revisionens granskningar behandlas löpande av fullmäktige. Fullmäktige beslutar
om när svar ska vara inkomna samt tar ställning till om dessa är tillräckliga.

203

5 (6)

Detta uppfyller även kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas
till revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.
§ 23 Uttalande om delårsrapport
Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till fullmäktige inför deras
behandling av delårsrapporten vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.
Revisorerna ska bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 §
ska behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av delårsrapporten och årsredovisningen.
§ 24 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.
§ 25 Granskningsrapporter
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

Revisorerna är personuppgiftsansvariga
§ 26 Personuppgiftsansvar
Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.

Revisorernas arkiv
§ 27 Revisorernas arkiv
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

Reglementets giltighet
§ 28 Reglementets giltighet
Reglementet gäller från 2020-04-01 till dess fullmäktige fattar annat beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 29

Dnr 2019/00758

Revisionsreglemente
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Revisionsreglemente enligt förslag antas med giltighet fr o m 2020-04-01.
Ärendebeskrivning
Nuvarande reglemente för revisionen är från 2007 och behöver uppdateras.
Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare
föreskrifter om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar
ett revisionsreglemente.
Ett reglemente kompletterar lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter
om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning mm. Reglementet
kan dock inte reglera eller styra själva inriktningen på granskningsarbetet.
Att revidera och utveckla revisionsreglementet kan vara av värde för att
lokalt tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer, dialog och
resultat. Uppdateringen har är utifrån förändringar i kommunallagen från
2018 samt utvecklats utifrån förändringar i praxis.
Förslag till reglemente har tagits fram i samarbete med revisionen.
Beslutsunderlag
Underlag till Revisionsreglemente, SKL, PM 2018-05-03
Förslag till Revisionsreglemente
Inlägg
Stig Mörtman (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-03

Referens

KS 2019/00433

Ahlbom, Per, 0297-55361
per.ahlbom@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Motion - Simhallen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 67, att remittera ovan nämnda
motion till kommunstyrelsens för beredning.
Ett svar på motionen har utarbetats.
Ärendet har behandlats av utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-12,
§ 15.

Beslutsunderlag
Kost- och simhallschef Per Ahlboms tjänsteskrivelse
Motion - Simhallen
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Motion ang. simhallen.
I början av maj var jag på väg in till simhallen . Utanför stod ett plakat med
texten: Håll simhallen öppen tills skolan slutar.
Ett mycket rimligt krav.
Simhallen stänger för sommaren den 10/5 och varje år hör jag samma
frustration över den alldeles för tidiga stängningen.
Vem kan bada i Bysjön i maj och början av juni?
Dessutom har simhallen sedan 2019 stängt ännu en dag (onsdag), det
betyder två dagar i veckan. ( måndag + onsdag).
I hela Sverige görs det kampanjer för att få människor att röra på sig mer ( en
sundare livsstil), så även i Ockelbo.
Men så minskar man ner på en mycket viktig aktivitet, som dessutom alla lätt
kan utnyttja ( förutsatt att man kan simma) och som saknar biverkningar i
form av diverse idrottsskador.
Simhallen är frekventerad av allt ifrån små barn till pensionärer.
Med olika kampanjer kan man även få de äldre barnen och ungdomarna att
komma oftare. Det är ju de som är mest inaktiva. En gratis crawlkurs och
simteknik brukar vara populärt. Likaså bör inträdeskostnaden sänkas för den
kategorin.
Ugglebohallen har kostat kommunen mycket pengar, men hur många barn
och ungdomar är aktiva i en förening? Många och det är utmärkt! Däremot
inte majoriteten av Ockelbos unga.
Det ska finnas något annat också som inte kräver en klubbtillhörighet. Det
ska vara enkelt att slinka in på simhallen för alla.
Kommunen bör ta hand om redan befintliga aktivitetslokaler först och främst,
inte försämra för dem.
Kontentan av min motion är : håll simhallen öppen tills skolorna slutar !

Anna Lindmark / Vänsterpartiet
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2020-02-03

Referens

KS 2019/00433

Kommunfullmäktige

SVAR PÅ MOTION - SIMHALLEN
Förslag till beslut
Motionen bifalles.
Ärendet
I en motion föreslår Anna Lindmark (V), i huvudsak, att simhallen ska hållas
öppen till skolavslutningen.
Skillnader i öppethållande av simhallen
Badvärdarnas anställningsform har ändrats från uppehållstjänst till
semestertjänst. Därigenom kan öppethållandet i simhallen öka med befintlig
personalstyrka, se tabell.
Simhallens öppettider är något kommunen får mycket återkoppling om, och
förhoppningen är att denna förändring kommer att vara mycket uppskattad
av kommunens innevånare.
Kommunen skulle exempelvis också kunna erbjuda intensivsimskola efter
skolavslutningen samt erbjuda mer helgsimskola under terminerna, vilket
vore bra inte minst med tanke på att höstens helgsimskola redan är
fulltecknad med väntelista. Skolans simundervisning skulle också kunna
förlängas och därmed befästa fler barns simkunskaper.
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2019
Aktivitet
Simhallen öppnar/stänger
Simundervisning skola
Allmänhetens bad/motionssim
Uthyrningar
Simskola barn

2020
Aktivitet
Simhallen öppnar/stänger
Simundervisning skola
Allmänhetens bad/motionssim
Uthyrningar
Simskola barn

Vecka

Vecka

20
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

21
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka
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36
Öppnar
Öppnar
Öppnar
Öppnar
Öppnar

Vecka

34
Öppet
Stängd
Öppet
Öppet
Stängd

Vecka

35
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

33
Öppnar
Stängd
Öppet
Stängd
Stängd

Vecka

34
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

32
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

33
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

31
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

32
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

30
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

31
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

29
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

30
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

28
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

29
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

27
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

28
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

26
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Öppet

Vecka

27
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

25
Öppet
Stängd
Öppet
Stängd
Öppet

Vecka

26
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

24
Öppet
Stängd
Öppet
Stängd
Stängd

Vecka

25
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

23
Öppet
Stängd
Öppet
Stängd
Stängd

Vecka

24
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

22
Öppet
Öppet
Öppet
Öppet
Öppet

Vecka

23
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

21
Öppet
Öppet
Öppet
Öppet
Öppet

Vecka

22
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd
Stängd

Vecka

20
Öppet
Öppet
Öppet
Öppet
Öppet

Vecka

Vecka

35
Öppet
Öppet
Öppet
Öppet
Stängd

36
Öppet
Öppet
Öppet
Öppet
Öppet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 31

Dnr 2019/00433

Motion - Simhallen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen bifalles.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 67, att remittera ovan nämnda
motion till kommunstyrelsens för beredning.
Ett svar på motionen har utarbetats.
Ärendet har behandlats av utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-12,
§ 15.
Beslutsunderlag
Kost- och simhallschef Per Ahlboms tjänsteskrivelse
Motion - Simhallen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-03

Referens

KS 2019/00138

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Pensionärspriser på simhallen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget bifalles enligt utbildnings- och kulturnämndens förslag
till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på sänkta priser för
pensionärer på simhallen, 900 kronor för årskort, 450 kronor för 10-kort och
50 kronor för ett tillfälle.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 19, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendet har behandlats av utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-12,
§ 13, som förordar följande förslag: 700 kronor för årskort, 400 kronor för
10-kort och 50 kronor för ett tillfälle.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Pensionärspriser på simhallen
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till beslut 2020-02-12, § 13
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Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 32

Dnr 2019/00138

Medborgarförslag - Pensionärspriser på simhallen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget bifalles enligt Utbildnings- och kulturnämndens förslag
till beslut.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på sänkta priser för
pensionärer på simhallen, 900 kronor för årskort, 450 kronor för 10-kort och
50 kronor för ett tillfälle.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 19, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendet har behandlats av Utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-12,
§ 13, som förordar följande förslag: 700 kronor för årskort, 400 kronor för
10-kort och 50 kronor för ett tillfälle.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Pensionärspriser på simhallen
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till beslut 2020-02-12, § 13
Inlägg
Joel Strömner (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-03

Referens

KS 2019/00432

Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Ekström, Mimmi, 0297-55404
mimmi.ekstrom@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Roddbåt Sjöbacken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där det påpekas att den kommunala
räddningsbåten vid Sjöbacken missbrukas och att detta kan ställa till med
problem om en olycka sker och någon måste använda båten. Därför
efterfrågas att kommunen investerar i en vanlig roddbåt som medborgare kan
låna för att kunna ta sig ut på Bysjön.
Bysjön är en fantastisk plats och en roddbåt som kommuninvånare och
besökare kan få nyttja är en fin tanke.
Förslag till beslut att motionen avslås baseras på att det finns möjligheter att
hyra båt hos campingen Caravan club och kanske tanken även finns hos
entreprenören som driver Sjöbacken restaurang. Viktigt med säker utrustning
och tillsyn av båt. Inget uppdrag för kommunen.
Tekniska enhetens reflektioner är att det går åt en hel del tid att säkerställa
att räddningsbåten ligger på rätt plats och inte utnyttjas på fel sätt.
Räddningsbåtens specifika utseende gör den mindre stöldbegärlig och skyltar
säger uttryckligen att den inte får användas till något annat än livräddning.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 54, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Näringslivschef Mimmi Ekström och Teknisk chef David Hedmans
tjänsteskrivelse
Medborgarförslag – Roddbåt Sjöbacken
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Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen

§ 16

Dnr 2019/00432

Medborgarförslag - Roddbåt Sjöbacken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där det påpekas att den kommunala
räddningsbåten vid Sjöbacken missbrukas och att detta kan ställa till med
problem om en olycka sker och någon måste använda båten. Därför
efterfrågas att kommunen investerar i en vanlig roddbåt som medborgare kan
låna för att kunna ta sig ut på Bysjön.
Bysjön är en fantastisk plats och en roddbåt som kommuninvånare och
besökare kan få nyttja är en fin tanke.
Förslag till beslut att motionen avslås baseras på att det finns möjligheter att
hyra båt hos campingen Caravan club och kanske tanken även finns hos
entreprenören som driver Sjöbacken restaurang. Viktigt med säker utrustning
och tillsyn av båt. Inget uppdrag för kommunen.
Tekniska enhetens reflektioner är att det går åt en hel del tid att säkerställa
att räddningsbåten ligger på rätt plats och inte utnyttjas på fel sätt.
Räddningsbåtens specifika utseende gör den mindre stöldbegärlig och skyltar
säger uttryckligen att den inte får användas till något annat än livräddning.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 54, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Näringslivschef Mimmi Ekström och Teknisk chef David Hedmans
tjänsteskrivelse
Medborgarförslag – Roddbåt Sjöbacken

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-28

Referens

KS 2020/00100

Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Utökad gatubelysning
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Utöka gatubelysningen, se bilaga. Många går efter dessa mindre gator för
att rasta sina hundar. Men under kvällstid, höst och tidig vår går de istället
efter S Åsgatan. Samma gäller de som handlar på kvällstid. Gatan ner mot
Järnvägsgatan är vägbelysningen under all kritik. Samma gäller från
S Åsgatan efter kyrkmuren. Även Järnvägsgatan ända bortom det rosa huset.
Meconomens område borde vara ordentligt upplyst. Även vägen som leder
upp på baksidan mot varuintaget och parkeringen ICA, därefter mot
S Åsgatans utfart från ICA. Hoppas på bättring snarast!”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-28
Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Rapporter
Förslag till beslut
Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, kvartal 4, 2019
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Referens

KS 2020/00011

Kommunfullmäktige

2020-02-12

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT OCH
AVBRUTEN VERKSTÄLLIGHET ENLIGT 4 KAP 1 §
SOCIALTJÄNSTLAGEN OCH
9 § LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA
FUNKTIONSHINDRADE, KVARTAL 4, 2019
Rapportering sker enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen, SoL och 28 h §
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Rapporteringen gäller hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader samt som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställighet
avbröts.
Fem individrapporter har rapporterats till inspektionen för vård och
omsorg, IVO, kvartal 4, 2019.

Individ och familjeomsorgen, IFO
Ett ej verkställda beslut gällande kontaktperson enligt SoL.
Det har förflutit 175 dagar från dagen för beslut 2019-05-31 och fram till
2019-11-22 då insatsen verkställdes.
Ett ej verkställda beslut gällande kontaktperson enligt SoL.
Det har förflutit 190 dagar från dagen för beslut 2019-06-24 och fram till
2019-12-31. Insatsen är inte verkställd.
Ett ej verkställda beslut gällande kontaktperson enligt SoL.
Det har förflutit 180 dagar från dagen för beslut 2019-07-04 och fram till
2019-12-31. Insatsen är inte verkställd.

LSS
Ett ej verkställda beslut gällande daglig verksamhet enligt 9§10 LSS
Det har förflutit 379 dagar från dagen för beslut 2018-12-17 och fram till
2019-12-31. Insatsen är inte verkställd.
Ett ej verkställda beslut gällande korttidsvistelse 9§6 LSS
Det har förflutit 302 dagar från dagen för beslut 2019-02-06 och fram till
2019-12-05 då beslutet verkställts.
Birgitta Hänninen, Handläggarchef/kvalitétsutvecklare

Ockelbo Kommun,  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Socialförvaltningen  Birgitta Hänninen  0278-555 25   birgitta.hanninen@ockelbo.se
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