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Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Beslut om bildande av kooperativ hyresrättsförening på Orust samt kommunal
borgen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Orust kommun bildar tillsammans med Riksbyggen en kooperativ
hyresrättsförening med namnet Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF)
BOrust.
2. Orust kommun antar föreslagna stadgar för föreningen (enligt bilaga 1).
3. Orust kommun tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och
ändamål med föreningen (enligt bilaga 2).
4. Orust kommun utser två personer till ordinarie styrelseledamöter i föreningen
och två personer som ersättare.
5. Orust kommun tecknar ett samverkansavtal för fastigheten med föreningen
(enligt bilaga 3).
6. Godkänna markanvisningsavtal för Henån 1:133, 1:82 samt del av 1:306, daterat
2021-10-04 (enligt bilaga 6)
7. Kommunfullmäktige uppdrar till föreningen att genomföra projektet enligt
redovisat förslag.
8. Såsom för egen skuld ingå borgen för Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF)
BOrust låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om maximalt 108
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Kommunal borgen beviljas under högst 30 år och under försättning att
investeringarna försäkras på ett betryggande sätt samt att inte fast eller lös
egendom belånas ytterligare mot säkerhet i pantbrev eller motsvarande.
10. Årligen ta ut en borgensavgift på 0,25 % av nyttjat borgensåtagande. Avgiften
betalas årsvis.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna en igångsättning av projekteringen till en kostnad på högst 1 950 000
kronor för trygghetsboendet före detaljplan vunnit laga kraft, i syfte att inte
försena byggstarten ytterligare.
2. Godkänna utökad utredningskostnad på grund av försenad tidsplan och utökade
åtaganden enligt upprättat tilläggsavtal daterad 2021-06-17 (enligt bilaga 7).
3. Finansiering av projekteringskostnaden belastar kommunstyrelsens medel till
förfogande i det fall projektet inte skulle bli genomförbart, i annat fall belastar
kostnaden projektet i den nybildade föreningen.
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Sammanfattning av ärendet
Bland de politiskt riktade uppdragen i budget och flerårsplanen står det att
seniorbostäder och hyresrätter ska prioriteras vid kommande markanvisningar. I planen
för Åvägen i Henån kan markanvisning ske för detta ändamål. Under våren 2020
beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att upphandla en
samarbetspartner för att utreda och eventuellt bygga ett trygghetsboende i form av
kooperativa hyresrätter. Riksbyggen tilldelades uppdraget och har sedan november 2020
i projektform samarbetat med kommunen kring en utredning som syftar till att kartlägga
förutsättningarna att skapa ett modernt och funktionellt trygghetsboende för personer
över 65 år i en kooperativ hyresrättsförening.
Andelen äldre på Orust är hög. Det är också en stor andel av invånarna som bor i egna
hem. Kommunens mål är att skapa förutsättningar för personer som vill flytta från sin
villa eller gård till ett väl anpassat boende. Trygghetsboende skapar förutsättningar för
äldre med framtida vårdbehov att bo kvar hemma längre. Konceptet skapar en god
livskvalitet för de äldre samtidigt som kommunen förebygger framtida
äldreomsorgsbehov och säkerställer en kostnadseffektiv äldreomsorgsverksamhet.
Tillskapande av moderna boendeformer för äldre kan också bidra till en flyttkedja där
yngre personer kan flytta in till kommunen
Utredning
Förslaget är att genom en kooperativ hyresrättsförening uppföra ett trygghetsboende
med 36 lägenheter för personer som är 65 år och äldre. Det finns ett stort intresse från
kommunens invånare att bo i en centralt belägen lägenhet nära alla bekvämligheter såväl
i Henån som på andra orter. Boendeformen uppmuntrar till trygghet, trivsel och
gemenskap. Under april och maj månad 2021 har en enkät skickats ut till invånare i
åldern 60-90 år. Närmare 4 000 hushåll fick ett brev med information om det planerade
trygghetsboendet i Henån och möjligheten att lämna in en intresseanmälan för Henån
eller andra orter. 651 intresseanmälningar inkom där 375 ville bo i Henån, 165 ville
endast bo på andra orter och 461 lämnar intresse både för Henån och trygghetsboenden
på andra orter.
Föreningen stiftas av Orust kommun och Riksbyggen ekonomisk förening och föreslås
få namnet Kooperativa Hyresrättsföreningen (KHF) BOrust.
Kommunen säljer mark till föreningen genom ett markanvisningsavtal. I
markanvisningsavtalet anges att köpeavtal tecknas först när laga kraft vunnet bygglov
finns. Detta för att säkerställa att föreningen bygger enligt överenskommelse och det
följer våra riktlinjer för markanvisningar. Det anges också att det i det kommande
köpeavtalet kommer att finnas ett återgångsvillkor där köpet går åter om slutbesked för
trygghetsboendet inte finns senast två år från köpeavtalet är tecknat. Köpeskilling för
marken är 2 875 000 kronor, i köpeskillingen ingår plankostnad.
Alla kostnader som fastighetsförvärv och byggnationen finansieras av föreningen via
lån. Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen för att möjliggöra kooperativa
hyresrätter utan insats och garantera finansiering till lägsta möjliga lånekostnad för
föreningen.
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Föreningen styrs av ett antal dokument och avtal som grundläggs i samband med
bildandet av föreningen. Några av dessa är föreningens stadgar som grundas på lagen
om kooperativ hyresrätt och ett stiftaravtal som tecknas mellan kommunen och
Riksbyggen om syfte och ändamål med föreningen.
Genom föreslagen lösning uppför föreningen ett nybyggt modernt trygghetsboende om
36 lägenheter på Åvägen i centrala Henån med preliminär byggstart under april 2023
och beräknad inflyttning januari 2025. Föreningen investerar under perioden 2021 –
2025 med högst 108 miljoner kronor. Projektet räknar med att erhålla investeringsbidrag
från staten med 6,2 miljoner kronor.
Bedömning
Förvaltningen har varit delaktig i utredningen och är nöjda med samarbetet med
Riksbyggen. Bedömningen är att Riksbyggen har en lång erfarenhet och hög kompetens
kring bildande av kooperativa hyresrättsföreningar samt konceptet kring modernt och
attraktivt trygghetsboende. Ett stort arbete har från både Riksbyggen och kommunens
sida lagts på utformningen av trygghetsboendet, utskick och intresseanmälningar,
stadgar och avtal samt ekonomiska förutsättningar och kalkyler med mera.
Det finns i beslutsunderlaget en känslighetsanalys där räntekostnaden beskrivs som den
enskilt mest känsliga posten i kalkylen. En större förändring av ränteläget har en direkt
påverkan på hyresnivåerna. Bedömningen är också att det finns möjlighet att möta ett
par procents räntehöjning. Det finns också ett avsnitt om kommunens riskperspektiv
där den kommunala borgen alltid utgör en stor risk. Ett antal åtgärder har vidtagits för
att minimera riskerna. Bland annat har borgensåtagandet tidsbegränsats och i kalkylen är
det inräknat tomhyror. Det överraskande stora intresset från målgruppen 60 år och äldre
visar också på att det finns underlag för att få hyresgäster till det nya trygghetsboendet.
Sammanfattningsvis rekommenderar förvaltningen kommunfullmäktige att godkänna
beslutsunderlaget och tillhörande bilagor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01
Beslutsunderlag beträffande utredning och byggande av trygghetsboende som
kooperativ hyresrätt daterad 2021-09-23
Bilaga 1 Stadgar för kooperativa hyresrättsföreningen BOrust
Bilaga 2 Stiftaravtal
Bilaga 3 Samverkansavtal för fastigheten
Bilaga 4 Skisser på planerad byggnation i Henån
Bilaga 5 Långtidsprognos för trygghetsboende i Henån
Bilaga 6 Markanvisningsavtal för Henån 1:133, 1:82 och del av 1:306 daterad 2021-10-04
Bilaga 7 Tilläggsavtal daterad 2021-06-17
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Katarina Hillberg, Riksbyggen Katarina.Hillberg@riksbyggen.se

Comfact Signature Referensnummer: 1187512

Datum

2021-10-01

Diarienummer

KS/2021:1175

4(4)

Chef för mark och exploatering
Planchef
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Henrik Lindh
Kommunchef

Comfact Signature Referensnummer: 1187512

SIGNATURSIDA
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Henrik Lindh
E-post (henrik.lindh@orust.se)
61f3659ececd4751af925db661fadda5
2021-10-01 14:39:27 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-01 14:39:32 +02:00
Ref: 1187512
www.comfact.se
Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 1187512

Sida 1/1

Bilaga 1

Stadgar
Kooperativa hyresrättsföreningen
BOrust

10246 3.0 2017:1

Organisationsnummer: [nr]

1 (19)

Innehåll
Föreningen ......................................................................................................4
§1
§2
§3

Företagsnamn, ändamål och säte .........................................................................4
Upplåtelsens omfattning m m ................................................................................4
Definitioner ............................................................................................................4

Medlemskap och upplåtelse av kooperativ hyresrätt .................................4
§4
§5
§6
§7

Föreningens medlemmar.......................................................................................4
Allmänna bestämmelser om medlemskap m.m.....................................................5
Rätt till medlemskap vid övergång av kooperativ hyresrätt ...................................5
Hyreskontrakt (upplåtelseavtal) .............................................................................5

Utträde ur föreningen .....................................................................................5
§8
§9
§ 10

Uppsägning ...........................................................................................................5
Uteslutning.............................................................................................................5
Förverkande ..........................................................................................................5

Avgifter till föreningen ...................................................................................6
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15

Medlemsinsats.......................................................................................................6
Hyra .......................................................................................................................6
Ränta och inkassoavgift vid försenad betalning ....................................................6
Övriga avgifter .......................................................................................................6
Återbetalning av insats ..........................................................................................6

Användning av lägenheten ............................................................................7
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19

Avsett ändamål ......................................................................................................7
Sundhet, ordning och skick ...................................................................................7
Upplåtelse av lägenheten i andra hand .................................................................8
Inneboende............................................................................................................8

Underhåll av lägenheten ................................................................................8
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

Underhållsansvar...................................................................................................8
Reparationer p g a brand- eller vattenledningsskada ............................................8
Hyresgästens skyldighet att anmäla brister ...........................................................8
Föreningens rätt till tillträde till lägenhet ................................................................8

Underhåll av fastigheten och underhållsfonder ..........................................8
§ 24
§ 25

Underhållsplan för föreningens fastighet med byggnader .....................................8
Fond för underhåll .................................................................................................9

Kooperativa hyresrättens förverkande .........................................................9
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29

Förverkandegrunder ..............................................................................................9
Hinder för förverkande .........................................................................................10
Möjlighet att vidta rättelse m m ............................................................................10
Återvinning vid försenad betalning av hyran........................................................10

Styrelse och valberedning ...........................................................................11
§ 30
§ 31
§ 32

Allmänt.................................................................................................................11
Ledamöter och suppleanter .................................................................................11
Ordförande, sekreterare m fl ...............................................................................12

2 (19)

§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40

Sammanträden ....................................................................................................12
Styrelsens beslutsförhet ......................................................................................12
Protokoll...............................................................................................................12
Vissa beslut .........................................................................................................13
Firmateckning ......................................................................................................13
Besiktningar .........................................................................................................13
Likhetsprincipen...................................................................................................13
Valberedning .......................................................................................................13

Föreningsstämma .........................................................................................14
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49

När stämma ska hållas ........................................................................................14
Dagordning ..........................................................................................................14
Kallelse ................................................................................................................14
Motioner...............................................................................................................15
Rösträtt, ombud och biträde ................................................................................15
Beslut och omröstning .........................................................................................16
Avhända fast egendom, förvärva fastighet, ny ekonomisk plan, likvidation och
fusion ...................................................................................................................16
Överlåtelse av hus med kooperativ hyresrätt ......................................................16
Ändring av stadgarna ..........................................................................................16

Årsredovisning, räkenskaper och revision ................................................17
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54

Räkenskapsår......................................................................................................17
Årsredovisning och fördelning av överskott .........................................................17
Revisorer .............................................................................................................17
Revisorernas granskning .....................................................................................17
Årsredovisningen och revisorernas berättelse ....................................................18

Övrigt .............................................................................................................18
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58

Medlemskap i Samverkansföreningen och i Riksbyggen intresseförening .........18
Meddelanden till medlemmarna ..........................................................................18
Fördelning av tillgångar om föreningen upplöses ................................................18
Annan lagstiftning ................................................................................................18

3 (19)

Föreningen
§1
Företagsnamn, ändamål och säte
Föreningens företagsnamn är Kooperativa hyresrättsföreningen BOrust.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att
till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt i Orust
kommun, vilka bostäder ska vara avsedda för trygghetsboende. Vidare kan föreningen
hyra ut därmed sammanhängande verksamhetslokaler och andra lokaler i mindre
omfattning.
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Orust kommun.
§2
Upplåtelsens omfattning m m
Upplåtelse och utövande av kooperativ hyresrätt sker på de villkor som anges i
hyreskontraktet (upplåtelseavtalet), föreningens eventuella ekonomiska plan, dessa
stadgar och lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.
En upplåtelse av kooperativ hyresrätt får endast avse hus eller del av hus. En
upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus,
om marken ska användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset.
Kooperativ hyresrätt kan endast upplåtas till medlem i föreningen.
§3
Definitioner
Med kooperativ hyresrätt avses den rätt föreningen upplåter enligt lagen om
kooperativ hyresrätt.
Endast bostadslägenhet kan upplåtas med kooperativ hyresrätt. Med bostadslägenhet
avses en lägenhet som helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad jämte
därtill hörande utrymmen och i förekommande fall mark.
Med kooperativ hyresgäst avses medlem som innehar en kooperativ hyresrätt.
Med medlemsinsats avses den insats som varje medlem ska betala till föreningen för
att delta i föreningen.

Medlemskap och upplåtelse av kooperativ hyresrätt
§4
Föreningens medlemmar
Medlemskap i föreningen kan beviljas
1. Riksbyggen ekonomisk förening, i fortsättningen betecknat Riksbyggen,
2. Orust kommun, i fortsättningen betecknad Kommunen,
3. Samverkansföreningen för kooperativa hyresrättsföreningar förvaltade av
Riksbyggen, i fortsättningen betecknad Samverkansföreningen,
4. fysisk person som uppfyller föreningens villkor för att erhålla en
trygghetsbostad och som erbjudits och tackat ja till sådan bostadslägenhet
med kooperativ hyresrätt i föreningen.
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§5
Allmänna bestämmelser om medlemskap m.m.
Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs av styrelsen med iakttagande av
bestämmelserna i dessa stadgar, lagen om kooperativ hyresrätt och lagen om
ekonomiska föreningar.
Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom en (1) månad från det att
skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om
medlemskap.
Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
Trygghetsbostäder fördelas av föreningen.
§6
Rätt till medlemskap vid övergång av kooperativ hyresrätt
Den som enligt 12 kap 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 § eller 47 § andra stycket
jordabalken har förvärvat en kooperativ hyresrätt får inte vägras inträde i föreningen.
§7
Hyreskontrakt (upplåtelseavtal)
Upplåtelse av en lägenhet med kooperativ hyresrätt ska ske skriftligen. I
hyreskontraktet (upplåtelsehandlingen) ska parternas namn anges liksom den lägenhet
upplåtelsen avser samt de belopp som ska betalas i medlemsinsats och hyra.

Utträde ur föreningen
§8
Uppsägning
En medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. En kooperativ
hyresgäst som säger upp sitt medlemskap i föreningen anses även ha sagt upp sitt
hyresavtal.
Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en
(1) månad sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde. Begäran om utträde ska
göras till föreningens styrelse.
§9
Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motverkar dess intresse
eller inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen kan uteslutas ur föreningen. Beslut
om uteslutning fattas av styrelsen.
En medlem som uteslutits ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
§ 10
Förverkande
När en kooperativ hyresrätt är förverkad enligt bestämmelserna i 12 kap 42 §
jordabalken eller § 26 i dessa stadgar, ska den kooperativa hyresgästen anses ha
utträtt ur föreningen, om inte styrelsen har gått med på att hyresgästen står kvar som
medlem. Detsamma gäller om hyresavtalet har upphört på grund av bestämmelserna i
12 kap 46 § jordabalken.
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Avgifter till föreningen
§ 11
Medlemsinsats
Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats.
Medlemsinsatsen ska uppgå till 100 kronor och betalas i samband med att
medlemskap beviljas.
§ 12
Hyra
För nyttjande av lägenhet ska kooperativ hyresgäst betala hyra.
Styrelsen ska fastställa hyran. Hyran ska fastställas så att föreningens ekonomi är
långsiktigt hållbar. Hyran ska fördelas på föreningens kooperativa hyresrätter i
förhållande till lägenheternas yta samt läge i huset.
Om en kostnad som hänför sig till uppvärmning eller nedkylning av lägenheterna
eller dess förseende med varmvatten eller elektrisk ström kan påföras en lägenhet
efter individuell mätning, ska beräkningen av hyran till den del hyran avser ersättning
för sådan kostnad, ta sin utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen. För andra
kostnader kan styrelsen besluta om särskild debitering enligt följande stycke.
Hyra enligt särskild debitering
Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga
eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela berörda kostnader genom särskild
debitering.
Betalning av hyran
Om inte styrelsen bestämt annat ska medlemmarna betala hyra månadsvis i förskott.
Betalning ska erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.
Om hyresgästen betalar hyran på post eller bankkontor, anses beloppet ha kommit
föreningen tillhanda omedelbart vid betalningen. Lämnar hyresgästen ett
betalningsuppdrag på hyran till bank-, post- eller girokontor eller via internet, anses
beloppet ha kommit föreningen tillhanda när betalningsuppdraget togs emot av det
förmedlande kontoret.
§ 13
Ränta och inkassoavgift vid försenad betalning
Om inte hyra och avgifter till föreningen betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) på obetalt belopp från förfallodagen till dess att full betalning
sker.
Vid försenad betalning av avgift eller övrig förpliktelse mot föreningen ska medlem
även betala påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift enligt lagen
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m m.
§ 14
Övriga avgifter
För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom
upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme o dylikt utgår särskild ersättning
som bestäms av styrelsen med iakttagande av jordabalken och annan lagstiftning.
§ 15
Återbetalning av insats
När en medlem har avgått ur föreningen har denne rätt enligt lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar att sex månader efter avgången få ut inbetald medlemsinsats.
Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller henne i förhållande
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till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som
hänför sig till tiden för avgången.
Det belopp som återbetalas enligt ovan är samma medlemsinsats medlemmen betalat
med eventuellt avdrag för kvittning enligt nedan. Dock gäller att återbetalning inte
kan ske med större belopp än det som erläggs av nytillträdande medlem då den
aktuella lägenheten upplåts med kooperativ hyresrätt.
Avgår eller utesluts medlem till följd av hyresförhållandets upphörande får
föreningen ta i anspråk medlemmens insats för kvittning.
Om den kooperativa hyresrätten upphör att gälla före medlemmens avgång gäller
följande i fråga om återbetalning av upplåtelseinsats. Om den kooperativa hyresrätten
upphör att gälla enligt 12 kap 10 § jordabalken eller enligt 3 kap 13 § eller 15 § lagen
(2002:93) om kooperativ hyresrätt har medlemmen rätt att få tillbaka
upplåtelseinsatsen inom sex månader från det att kooperativa hyresrätten upphörde att
gälla. Om den kooperativa hyresrätten i annat fall upphört att gälla före medlemmens
avgång ska upplåtelseinsatsen betalats tillbaka sex månader efter utgången av det
räkenskapsår som slutar näst efter en månad från det att kooperativa hyresrätten sades
upp.
En avgående medlem har inte rätt att få tillbaka ett högre belopp än han eller hon har
betalt in till föreningen som insatser.

Användning av lägenheten
§ 16
Avsett ändamål
Hyresgästen får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.
Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för
föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är permanentbostad för
hyresgästen såvida inte annat särskilt anges i hyresavtalet.
§ 17
Sundhet, ordning och skick
När hyresgästen använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i
omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan
eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen
ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att
bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Om föreningen
antagit ordningsregler är hyresgästen skyldig att rätta sig efter dessa.
Hyresgästen ska hålla noggrann tillsyn över att ovan angivna åligganden fullgörs
också av dem som han eller hon svarar för enligt jordabalken.
Om det förekommer störningar i boendet ska föreningen ge hyresgästen tillsägelse att
se till att störningarna omedelbart upphör samt underrätta socialnämnden i den
kommun där lägenheten är belägen om störningarna.
Vid störningar som är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning har
föreningen rätt att säga upp hyresgästen utan tillsägelse.
Om hyresgästen vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med
ohyra får detta inte tas in i lägenheten.
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§ 18
Upplåtelse av lägenheten i andra hand
En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan
för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.
§ 19
Inneboende
Hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra
men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

Underhåll av lägenheten
§ 20
Underhållsansvar
Föreningen har underhållsansvaret för bostadslägenheterna och fastigheten i övrigt.
Hyresgästen svarar dock för reparationer och underhåll av lägenheten som beror på
skador i lägenheten eller onormalt slitage.
§ 21
Reparationer p g a brand- eller vattenledningsskada
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar hyresgästen
endast om skadan uppkommit genom
1. egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst,
b) någon annan som är inrymd i lägenheten, eller
c) någon som utför arbete i lägenheten för hyresgästens räkning.
För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller
försummelse av någon annan än hyresgästen själv är dock hyresgästen ansvarig
endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.
§ 22
Hyresgästens skyldighet att anmäla brister
Hyresgästen är skyldig att utan dröjsmål till föreningen anmäla fel och brister i
lägenheten.
§ 23
Föreningens rätt till tillträde till lägenhet
Företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för
tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När lägenheten är ledig till
uthyrning är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid. Föreningen ska se
till att hyresgästen inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.
Om hyresgästen inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det får
Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning.

Underhåll av fastigheten och underhållsfonder
§ 24
Underhållsplan för föreningens fastighet med byggnader
Styrelsen ska upprätta och årligen följa upp underhållsplan för genomförande av
underhållet av föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader.
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§ 25
Fond för underhåll
Inom föreningen ska bildas en fond för det planerade underhållet av föreningens
fastighet/er med tillhörande byggnader. Avsättning till föreningens underhållsfond
görs enligt styrelsebeslut med utgångspunkt i underhållsplan.

Kooperativa hyresrättens förverkande
§ 26
Förverkandegrunder
Den kooperativa hyresrätten är förverkad och föreningen har rätt att säga upp
hyresgästen till avflyttning
1. Dröjsmål med betalning av hyran
om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen,
2. Olovlig överlåtelse eller olovlig andrahandsupplåtelse
om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter kooperativa
hyresrätten eller annars sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i
andra hand och inte efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar rättelse eller
ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad,
3. Annat ändamål eller inneboende till men för föreningen
om lägenheten används i strid med avsett ändamål eller hyresgästen har inneboende
till men för föreningen,
4. Ohyra
om hyresgästen eller någon annan, till vilken kooperativa hyresrätten överlåtits eller
lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i
lägenheten eller genom att inte underrätta föreningen om detta bidrar till att ohyran
sprids i fastigheten,
5. Vanvård, störningar, brott mot sundhet ordning och gott skick
om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller någon annan, till vilken
kooperativa hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det
som ska iakttas enligt 17 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn
som krävs enligt nämnda bestämmelse och rättelse inte utan dröjsmål sker efter
tillsägelse,
6. Vägrat tillträde
om hyresgästen inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 23 § eller för utrotning av
ohyra och hyresgästen inte kan visa giltig ursäkt för detta
7. Skyldighet av synnerlig vikt
om hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som går utöver hyresgästens
skyldigheter enligt hyreslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för
föreningen att skyldigheten fullgörs, eller
om hyresgästen åsidosätter skyldighet enligt dessa stadgar som går utöver
hyresgästens skyldigheter enligt lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och det
måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs,
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8. Ej ansökan medlemskap
om hyresgästen har förvärvat den kooperativa hyresrätten på sätt som anges i 12 kap.
32, 33, 34, 35, 36 eller 37 § eller 47 § andra stycket jordabalken och hyresgästen inte
efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om medlemskap i föreningen, eller
9. Brottsligt förfarande m m
om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller
liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte
oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.
§ 27
Hinder för förverkande
Den kooperativa hyresrätten är inte förverkad om det som ligger hyresgästen till last
är av ringa betydelse. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om det som ligger
hyresgästen till last har sin grund i att en närstående eller tidigare närstående har
utsatt hyresgästen eller någon i hyresgästens hushåll för brott.
§ 28
Möjlighet att vidta rättelse m m
Uppsägning på grund av förhållanden som avses 26 § punkterna 1-3, 5 eller 6 får ske
endast om hyresgästen låter blir att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Detta
gäller dock inte om kooperativa hyresrätten är förverkad på grund av särskilt
allvarliga störningar i boendet.
Uppsägning på grund av störningar i boendet enligt 26 §, punkten 5, får inte ske
förrän socialnämnden har underrättats. Vid uppsägning på grund av särskilt allvarliga
störningar får uppsägning ske utan föregående underrättelse till socialnämnden. En
kopia av uppsägningen ska dock skickas till socialnämnden. Vid giltig
andrahandsupplåtelse av lägenheten krävs dock underrättelse till socialnämnden även
vid särskilt allvarliga störningar om det är den till vilken lägenheten är upplåten i
andra hand som orsakar dessa eller om denne inte håller den tillsyn som krävs enligt
17 §.
Vid förverkande enligt 26 §, punkten 4 eller 7, måste uppsägning ske inom två
månader från det att föreningen fick kännedom om förhållandena som avses för att
hyresgästen ska få skiljas från lägenheten och vid förverkande enligt punkten 2 måste
föreningen inom två månader från det att föreningen fick vetskap om förhållande som
avses i nämnda punkt sagt till hyresgästen att vidta rättelse för att hyresgästen ska få
skiljas från lägenheten.
En hyresgäst kan skiljas från lägenheten på grund av förhållande som avses 26 §
punkten 9 endast om föreningen har sagt upp avtalet inom två månader från det att
föreningen fick kännedom om förhållandet. Om den brottsliga verksamheten har
angetts till åtal eller förundersökning har inletts inom samma tid, har föreningen dock
kvar sin rätt att säga upp avtalet intill dess att två månader har gått från det att domen
i brottmålet vann laga kraft eller det rättsliga förfarandet avslutades på annat sätt.
§ 29
Återvinning vid försenad betalning av hyran
Är kooperativa hyresrätten förverkad på grund av dröjsmål med betalning av hyran
och har föreningen med anledning därav sagt upp avtalet, får hyresgästen inte på
grund av dröjsmålet skiljas från lägenheten, om hyran betalas inom tre (3) veckor från
det att hyresgästen har delgetts underrättelse om att han eller hon genom att betala
hyran på angivet sätt får tillbaka kooperativa hyresrätten samt meddelande om
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uppsägningen och anledningen till denna lämnats till socialnämnden i den kommun
där lägenheten är belägen.
I avvaktan på att hyresgästen visar sig ha gjort vad som fordras enligt första stycket
för att få tillbaka kooperativa hyresrätten får beslut om avhysning inte meddelas
förrän det efter utgången av den tid som anges i det stycket har gått ytterligare två (2)
vardagar.
En hyresgäst får inte heller skiljas från lägenheten om
1. socialnämnden inom den tid som anges i första stycket skriftligen har meddelat
föreningen att nämnden åtar sig betalningsansvaret för hyran, eller
2. hyresgästen har varit förhindrad att betala hyran inom den tid som anges i första
stycket på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet och hyran
har betalats så snart det var möjligt, dock senast när tvisten om avhysning avgörs
i första instans.
Ovan gäller inte, om hyresgästen ändå är skyldig att flytta inom kortare tid än en (1)
månad efter det att kooperativa hyresrätten förverkats.

Styrelse och valberedning
§ 30
Allmänt
Föreningens angelägenheter ska handhas av en styrelse vars uppgift är att företräda
föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra
angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.
Styrelsen ska arbeta för utbildning av och information till medlemmarna samt lösa
frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel
och aktiva deltagande i verksamheten främjas.
Styrelsen ska med hänsyn till hyresgästernas olika förutsättningar skapa likvärdiga
möjligheter för alla att nyttja kooperativa hyresrätten.
§ 31

Ledamöter och suppleanter

Mandatperiod
Ledamöterna och suppleanterna, som väljs på stämman, väljs för en period av högst
två (2) år. Ledamot och suppleant kan omväljas. Om en helt ny styrelse väljs på
föreningsstämma ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal,
vara ett (1) år.
För det fall vakanser uppkommer efter ledamöter eller suppleanter under
mandatperioden ska dessa ersättas senast vid närmast därpå följande ordinarie
föreningsstämma. Vid val efter vakanser gäller att ny ledamot eller suppleant utses av
den som utsåg den ledamot eller suppleant som ska ersättas.
Antalet ledamöter och suppleanter samt utseende därav
Styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 5 suppleanter som utses enligt följande.
1. Föreningsstämman väljer två (2) ledamöter samt två (2) suppleanter.
2. Kommunen utser två (2) ledamöter och två (2) suppleanter.
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3. Riksbyggen utser en (1) ledamot och en (1) suppleant.
Valbar till uppdrag som ledamot eller suppleant är myndig person som är medlem,
eller bosatt i föreningens hus och tillhör hyresgästs familjehushåll. Vidare är person
som utsetts av Kommunen respektive Riksbyggen behörig att vara ledamot eller
suppleant.
Föreningsvalda suppleanter inträder i den ordning de är valda såvida inte stämman
har valt personliga suppleanter. Suppleanter som utsetts av annan än stämman
inträder för ledamot utsedd av densamma som utsåg suppleanterna och i den ordning
som den som utsåg dem bestämmer.
Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 §
föräldrabalken kan inte vara ledamot eller suppleant.
§ 32
Ordförande, sekreterare m fl
Styrelsen ska inom sig utse ordförande vid det styrelsesammanträde som hålls i
anslutning till den ordinarie föreningsstämman eller i anslutning till extra
föreningsstämma i den mån styrelseval har förekommit på sådan stämma. Ordförande
ska vara en av de av kommunen utsedda ledamöterna. Vid samma
styrelsesammanträde ska även vice ordförande, sekreterare, och i förekommande fall,
brandskyddsansvarig samt miljöansvarig utses.
§ 33
Sammanträden
Ordföranden ska se till att sammanträde hålls när så behövs.
Ledamot har rätt att begära att styrelsen ska sammankallas. Sådan begäran ska
framställas skriftligen med angivande av vilket ärende ledamoten vill att styrelsen ska
behandla. Ordföranden är om sådan framställan görs skyldig att sammankalla
styrelsen.
§ 34
Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande vid
sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av
de närvarande röstat, eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. I
det fall styrelsen inte är fulltalig när ett beslut ska fattas gäller för beslutsförheten att
mer än 1/3 av hela antalet ledamöter har röstat för beslutet.
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte följa sådana föreskrifter
av föreningsstämman som står i strid med lagen om kooperativ hyresrätt, lagen om
ekonomiska föreningar eller dessa stadgar.
§ 35
Protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska undertecknas eller
justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen utser.
Tid för sammanträdet, vilka som närvarat samt vilka beslut som fattats ska anges i
protokollet. Ledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet.
Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
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§ 36

Vissa beslut

Beslut om inteckning m m
Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får inte utan
Kommunens skriftliga godkännande besluta om inteckning eller annan inskrivning i
föreningens fasta egendom eller tomträtt.
Beslut om avyttring av föreningens fastighet/tomträtt m m
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte utan föreningsstämmans
beslut samt Kommunens skriftliga godkännande avhända föreningen dess fasta
egendom eller tomträtt. För beslut om överlåtelse av hus som tillhör föreningen och i
vilket det finns en eller flera lägenheter som är upplåtna med kooperativ hyresrätt
gäller vad som anges i 48 § nedan.
Styrelsen får inte heller besluta om rivning, om väsentliga förändringar (till- och/eller
ombyggnad) av föreningens egendom utan föreningsstämmans beslut samt
Kommunens skriftliga godkännande.
Beslut om förvärv av fastighet, hus eller tomträtt
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte utan föreningsstämmans
beslut samt Kommunens skriftliga godkännande besluta om förvärv av fastighet, hus
eller tomträtt. Se 47 § nedan.
Kollektivanslutning bredband, telefoni, TV m m
Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får träffa avtal
om att ansluta lägenheterna till bredband, telefoni, TV-betalkanaler eller liknande
förmedlade tjänster.
§ 37
Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter
två i förening.
§ 38
Besiktningar
Styrelsen ska fortlöpande företa erforderliga besiktningar av föreningens egendom
som föreningen har underhållsansvaret för och i årsredovisningens
förvaltningsberättelse avge redogörelse för kommande underhållsbehov och under
året vidtagna underhållsåtgärder av större omfattning.
§ 39
Likhetsprincipen
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en handling eller
annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon
annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
§ 40
Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma (årsstämma) utses årligen minst två (2) ledamöter till
valberedningen. Deras uppdrag gäller för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma
(årsstämma) hållits.
Valberedningens uppgift är att föreslå valbara och lämpliga kandidater till
förtroendeposter som föreningsstämman ska välja.
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Föreningsstämma
§ 41
När stämma ska hållas
Ordinarie föreningsstämma (årsstämma) ska hållas inom sex (6) månader efter
utgången av varje räkenskapsår, dock tidigast tre (3) veckor efter det att revisorerna
överlämnat sin berättelse.
Extra stämma ska hållas om styrelsen finner skäl att hålla föreningsstämma före nästa
ordinarie stämma. Sådan stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål
skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade
medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom två (2) veckor från den dag då sådan begäran
kom in till föreningen.
§ 42
Dagordning
Vid ordinarie stämma (årsstämma) ska förekomma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Stämmans öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet
Val av rösträknare
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Framläggande av styrelsens årsredovisning
Framläggande av revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och
valberedning
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda
ärenden (motioner) som angetts i kallelsen
Stämmans avslutande

Vid extra föreningsstämma ska förutom ärenden enligt a-g samt t ovan förekomma
endast de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen.
§ 43

Kallelse

Ordinarie stämma (årsstämma)
Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsstämma) ska tidigast sex (6) veckor och
senast två (2) veckor före stämman anslås på väl synlig plats inom föreningens
fastighet eller lämnas genom skriftligt meddelande i medlemmarnas
brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar eller med elektroniska hjälpmedel såsom e-post.
Därvid ska genom hänvisning till 42 § i stadgarna eller på annat sätt anges vilka
ärenden som ska förekomma till behandling vid stämman. Om förslag till ändring av
stadgarna ska behandlas, ska det huvudsakliga innehållet av ändringen anges i
kallelsen.
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Om det krävs för att föreningsstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två
stämmor får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman
har hållits. I en sådan kallelse ska det anges vilket beslut den första stämman har
fattat.
Extra stämma
Kallelse till extra föreningsstämma ska på motsvarande sätt ske tidigast sex (6)
veckor och senast två (2) veckor före stämman, varvid det eller de ärenden för vilka
stämman utlyses ska anges. Dessa kallelsefrister gäller även om föreningsstämman
ska behandla
1. en fråga om ändring av stadgarna
2. en fråga om likvidation, eller
3. en fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom fusion.
§ 44
Motioner
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska
skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets
utgång. Ärendet ska tas med i kallelsen till stämman.
§ 45
Rösträtt, ombud och biträde
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en
kooperativ hyresrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans.
Rösträtt på föreningsstämman har endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser
mot föreningen enligt dessa stadgar och lag.
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den
som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig
dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ingen får
som ombud företräda mer än en medlem.
Ombud får endast vara:
 annan medlem (innehar flera medlemmar kooperativ hyresrätt gemensamt får
endast en av dem företräda annan medlem som ombud)
 medlemmens make/registrerad partner
 sambo
 föräldrar
 syskon
 barn
En medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde.
Biträde får endast vara:
 annan medlem
 medlemmens make/registrerad partner
 sambo
 föräldrar
 syskon
 barn
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§ 46
Beslut och omröstning
Föreningsstämmans mening är den som har fått mer än hälften av de avgivna
rösterna, eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder. Vid val
anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom
lottning.
Första stycket gäller inte för sådana beslut som för sin giltighet kräver särskild
majoritet enligt dessa stadgar eller enligt lag.
Alla omröstningar vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad
medlem vid personval begär sluten omröstning.
§ 47

Avhända fast egendom, förvärva fastighet, ny ekonomisk plan,
likvidation och fusion
För giltighet av följande beslut fordras stämmobeslut samt skriftliga godkännanden av
Kommunen.
1. Beslut att avhända föreningen fast egendom, hus eller tomträtt.
2. Beslut att förvärva fastighet, hus eller tomträtt.
För giltighet av följande beslut fordras stämmobeslut samt skriftliga godkännanden av
Riksbyggen och Kommunen.
1. Beslut angående ny ekonomisk plan.
2. Beslut att föreningen ska träda i likvidation eller fusioneras med juridisk person.
§ 48
Överlåtelse av hus med kooperativ hyresrätt
Ett beslut om överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen och där det finns en eller
flera lägenheter som är upplåtna med kooperativ hyresrätt är giltigt endast om
1. det har fattats på det sätt som enligt 2 kap. 23a § lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt gäller för beslut om likvidation, och
2. hyresgästerna i minst två tredjedelar av de lägenheter i huset som är upplåtna med
kooperativ hyresrätt har gått med på beslutet.
Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet ska vara giltigt att Kommunen
skriftligen ska godkänna detsamma.
§ 49

Ändring av stadgarna

Majoritetskrav
Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är
ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats av två på varandra följande
föreningsstämmor och minst 2/3, eller det högre antal som anges nedan, av de
röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelser att
erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att hans eller hennes rätt till
årsvinst inskränks är giltigt, om beslutet på den senare stämman har biträtts av minst
3/4 av de röstande.
Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka hyran ska beräknas fordras att
minst 3/4 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
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Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess
upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med
på beslutet.
Godkännande av Riksbyggen och Kommunen samt registrering
Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet ska vara giltigt att
Riksbyggen och Kommunen godkänner detsamma.
Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering hos
Bolagsverket. Beslutet får inte verkställas förrän registrering har skett.

Årsredovisning, räkenskaper och revision
§ 50
Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31
december.
§ 51
Årsredovisning och fördelning av överskott
Styrelsen ska senast sju (7) veckor innan årsstämman till föreningens revisorer
överlämna en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning.
Eventuellt överskott i föreningens verksamhet ska avsättas till fond för planerat
underhåll eller balanseras i ny räkning.
§ 52
Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen
vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits
två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter, av vilka en revisor och en suppleant
bör vara auktoriserad eller godkänd revisor. Därutöver kan Kommunen utse en
revisor med en suppleant. Samtliga suppleanter är personliga.
Om ett registrerat revisionsbolag utses till revisor ska ingen suppleant utses för den
revisorn.
§ 53
Revisorernas granskning
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revisorerna ska följa
de särskilda föreskrifter som beslutats på föreningsstämman, om de inte strider mot
lag, dessa stadgar eller god revisionssed.
Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en i enlighet med lag om ekonomiska
föreningar föreskriven revisionsberättelse till föreningsstämman.
Revision ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen inom fyra
(4) veckor efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna.
För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse har gjort anmärkningar mot styrelsens
förvaltning ska styrelsen avge skriftlig förklaring till stämman.
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§ 54
Årsredovisningen och revisorernas berättelse
Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens
yttrande över revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast två
(2) veckor före årsstämman.

Övrigt
§ 55

Medlemskap i Samverkansföreningen och i Riksbyggen
intresseförening
Föreningen får vara medlem i den ideella Samverkansföreningen för kooperativa
hyresrättsföreningar förvaltade av Riksbyggen (nedan ”Samverkansföreningen”).
Samverkansföreningens ändamål är att samordna av Riksbyggen ekonomisk förening
förvaltade kooperativa hyresrättsföreningar, vara ett verktyg för erfarenhetsutbyte
mellan medlemmarna bland annat genom att ordna nätverksträffar, erbjuda
utbildningar till förtroendevalda, medverka i Riksbyggens opinionsbildning
beträffande kooperativa hyresrätter och påverkan av regelverk för kooperativa
hyresrättsföreningar, bilda kooperativa hyresrättsföreningar, i samråd med
Riksbyggen utveckla förvaltningsverksamheten, samt i övrigt samverka kring frågor
av gemensamt intresse i syfte att stärka de bostadskooperativa idéerna i enlighet med
stadgarna för Riksbyggen.
Den kooperativa hyresrättsföreningen får vara medlem i Riksbyggen intresseförening
där föreningen har sin verksamhet och via denna vara andelsägare i Riksbyggen
ekonomisk förening.
§ 56
Meddelanden till medlemmarna
Om inte annat anges i dessa stadgar eller lag ska meddelanden till medlemmarna ske
genom anslag på väl synlig plats i föreningens fastighet eller genom utdelning i
medlemmarnas brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar eller med elektroniska
hjälpmedel såsom e-post.
§ 57
Fördelning av tillgångar om föreningen upplöses
Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten lagligen avvecklats, överskottet tillfalla
Kommunen.
§ 58
Annan lagstiftning
I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar, lagen om
kooperativ hyresrätt, lagen om ekonomiska föreningar, liksom annan lag som berör
föreningens verksamhet. Om bestämmelser i dessa stadgar framledes skulle komma
att stå i strid med tvingande lagstiftning gäller lagens bestämmelser.
______
Undertecknade intygar att ovanstående stadgar antogs vid föreningsstämma
den [dag månad år] samt [dag månad år].

Ort och datum
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Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ovanstående stadgar har godkänts av Riksbyggen.
Stockholm den
Riksbyggen ekonomisk förening

Enligt fullmakt

Ovanstående stadgar har godkänts av Orust kommun.
Ort och datum

Orust kommun

19 (19)

Bilaga 2

STIFTARAVTAL
1

PARTER
Riksbyggen ekonomisk förening, org. nr. 702001-7781, 106 18 Stockholm, nedan kallad
”Riksbyggen”.
Orust kommun, org. nr. 212000-1314, 473 80 Henån, nedan kallad ”Kommunen”.
Riksbyggen och Kommunen betecknas nedan gemensamt ”Stiftarna”.

2

BAKGRUND
Stiftarna avser att bilda en kooperativ hyresrättsföreningen vilken skall äga och förvalta
trygghetsbostäder som skall tillhandahållas Kommunens invånare. Stiftarnas syfte med
föreningen är att möjliggöra ett långsiktigt samarbete mellan Stiftarna avseende detta
ändamål.

3

BILDANDET AV DEN KOOPERATIVA HYRESRÄTTSFÖRENINGEN
Stiftarna skall bilda en kooperativ hyresrättsförening med namnet Kooperativa
hyresrättsföreningen (KHF) BOrust, nedan kallad ”Föreningen”.

4

STADGAR
Föreningen skall anta stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar för kooperativa
hyresrättsföreningar. Vid behov kan normalstadgarna anpassas utifrån den verksamhet som
skall bedrivas i Föreningen.

5

STYRELSE
Föreningens styrelse skall bestå av fem styrelseledamöter och fem suppleanter. Av dessa
skall Kommunen utse två styrelseledamöter och två suppleanter, Riksbyggen en
styrelseledamot och en suppleant samt föreningsstämman två styrelseledamöter och två
suppleanter.

6

BORGENSÅTAGANDE
Kommunen skall på marknadsmässiga villkor ikläda sig borgensåtagande till förmån för
Föreningen avseende finansieringen av fastigheterna Orust Henån 1:133 och Orust Henån
1:82 samt uppförande av trygghetsboende som Kommunen uppdragit åt Föreningen att
genomföra.

7

STYRELSEARBETET
Kommunens intressen och borgensåtagande skall säkerställas genom Kommunens
styrelserepresentation. Riksbyggen skall genom styrelsen och de olika förvaltningsorgan
som bildas under styrelsen bidra till Föreningens utveckling med sin fastighetskompetens.

8

ÄGARMODELLEN OCH SJÄLVKOSTNAD
Föreningen skall äga husen i vilka kooperativa hyresrätter skall upplåtas (ägarmodellen) och
verksamheten i Föreningen skall bygga på självkostnadsprincipen.
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9

OM- OCH NYBYGGNATION
Stiftarna skall verka för att avtal tecknas avseende om- och nybyggnation av Föreningens
fastigheter.

10

FÖRVALTNINGSAVTAL
Stiftarna skall verka för att Föreningen ingår ett förvaltningsavtal som motsvarar
garantitiden, fem år, avseende förvaltning av Föreningens fastigheter.

11

LÅNGSIKTIGT SAMARBETE
Samarbetet mellan parterna skall vara långsiktigt och kan komma att utvidgas om behov
uppstår.

12

ÖVERLÅTELSE
Ingen av parterna äger rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan
den andra partens godkännande.
_________
Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka Stiftarna tagit varsitt.

ORUST KOMMUN

RIKSBYGGEN EKONOMISK FÖRENING

Ort och datum:________________________

Ort och datum:________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Trygghetsboende i Henån

Lån
Ränta
83
2491

Avskrivning, rak per år
Beräknad yta (BoA, LoA)

108 000 000
1,00% Borgensavgift tillkommer 0,25%
1,20%

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ränta Nybyggnad
Avskrivning nybyggnad

1 350 000
1 296 000

1 333 800
1 296 000

1 317 600
1 296 000

1 301 400
1 296 000

1 285 200
1 296 000

1 269 000
1 296 000

1 252 800
1 296 000

1 236 600
1 296 000

1 220 400
1 296 000

1 204 200
1 296 000

1 188 000
1 296 000

SA KAPITALKOSTN
Avsättning per kvm,
Avs UH fond
Fastighetsavgift 0,3% av tax
värde
Inflation
Fastighetsförsäkring
Styrelse
Revisionsarvode
Reparationer
Förvaltningsarv. Inkl drift-adm
Övr admin
Kabel -Tv
2 400
Förbrukningsmaterial
F-skötsel inkl entré
Aktiviteter för boende
6 228
Förberedelse för kommande teknik
Elförbrukning inkl entre
51 000
Uppvärmningskostnader
Vattenförbrukning
Renhållning, snöröjning
Förbrukningskostnader

2 646 000
45
112 095

2 629 800
45
112 095

2 613 600
45
112 095

2 597 400
45
112 095

2 581 200
45
112 095

2 565 000
100
249 100

2 548 800
100
249 100

2 532 600
100
249 100

2 516 400
100
249 100

2 500 200
100
249 100

2 484 000
100
249 100

0,3%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

29 892
7 473
24 910
19 928
149 460
24 910
9 964
9 964
393 578
74 730
9 964
87 185
124 550
117 077
124 550
1 208 135

30 490
7 622
25 408
19 928
152 449
25 408
10 163
10 163
401 450
76 225
10 163
88 929
127 041
119 419
127 041
1 231 899

31 100
7 775
25 916
20 327
155 498
25 916
10 367
10 367
409 479
77 749
10 367
90 707
129 582
121 807
129 582
1 256 537

31 722
7 930
26 435
20 733
158 608
26 435
10 574
10 574
417 668
79 304
10 574
92 521
132 173
124 243
132 173
1 281 668

32 356
8 089
26 963
21 148
161 780
26 963
10 785
10 785
426 021
80 890
10 785
94 372
134 817
126 728
134 817
1 307 301

33 003
8 251
27 503
21 571
165 016
27 503
11 001
11 001
434 542
82 508
11 001
96 259
137 513
129 262
137 513
1 333 447

33 663
8 416
28 053
22 002
168 316
28 053
11 221
11 221
443 233
84 158
11 221
98 184
140 264
131 848
140 264
1 360 116

34 337
8 584
28 614
22 442
171 683
28 614
11 446
11 446
452 097
85 841
11 446
100 148
143 069
134 485
143 069
1 387 319

35 023
8 756
29 186
22 891
175 116
29 186
11 674
11 674
461 139
87 558
11 674
102 151
145 930
137 174
145 930
1 415 065

35 724
8 931
29 770
23 349
178 619
29 770
11 908
11 908
470 362
89 309
11 908
104 194
148 849
139 918
148 849
1 443 366

36 438
9 110
30 365
23 816
182 191
30 365
12 146
12 146
479 769
91 095
12 146
106 278
151 826
142 716
151 826
1 472 234

3 966 230

3 973 794

3 982 232

3 991 163

4 000 596

4 147 547

4 158 016

4 169 019

4 180 565

4 192 666

4 205 334

4 116 000
39 000
-83 100

4 157 160
39 390
-83 931

4 198 732
39 784
-84 770

4 240 719
40 182
-85 618

4 283 126
40 584
-86 474

4 325 957
40 989
-87 339

4 369 217
41 399
-88 212

4 412 909
41 813
-89 094

4 457 038
42 231
-89 985

4 501 609
42 654
-90 885

4 546 625
43 080
-91 794

4 071 900

4 112 619

4 153 745

4 195 283

4 237 235

4 279 608

4 322 404

4 365 628

4 409 284

4 453 377

4 497 911

Över/Underskott

105 670

138 825

171 513

204 120

236 639

132 061

164 388

196 609

228 719

260 711

292 577

Över/Underskott
Höjningsbehov

105 670

138 825
1,0%

171 513
1,0%

204 120
1,0%

236 639
1,0%

132 061
1,0%

164 388
1,0%

196 609
1,0%

228 719
1,0%

260 711
1,0%

292 577
1,0%

Balanserat över/underskott

105 670

244 495

416 008

620 128

856 767

988 828

1 153 215

1 349 825

1 578 544

1 839 255

2 131 832

Saldo underhållsfond

112 095

224 190

336 285

448 380

560 475

809 575

1 058 675

1 307 775

1 556 875

1 805 975

2 055 075

12
3
10
8
60
10
4
4
158
30
4
35
50
47
50
485

SA KOSTNADER

0

ant lgh snitthyra
Lägenheter
P-platser
Hyresbortfall

Summa intäkter

2021-09-15

36
13
2%

0
250

Trygghetsboende i Henån
Avskrivning, rak per år
Beräknad yta (BoA, LoA)
Fastighetsskatt

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

Ränta Nybyggnad
Avskrivning nybyggnad

1 171 800
1 296 000

1 155 600
1 296 000

1 139 400
1 296 000

1 123 200
1 296 000

1 107 000
1 296 000

1 074 600
1 296 000

1 058 400
1 296 000

1 042 200
1 296 000

1 026 000
1 296 000

1 009 800
1 296 000

993 600
1 296 000

SA KAPITALKOSTN
Avsättning per kvm,
Avs UH fond
Fastighetsavgift 0,3% av tax
värde
Inflation
Fastighetsförsäkring
Styrelse
Revisionsarvode
Reparationer
Förvaltningsarv. Inkl drift-adm
Övr admin
Kabel -Tv
Förbrukningsmaterial
F-skötsel inkl entré
Aktiviteter för boende
Förberedelse för kommande teknik
Elförbrukning inkl entre
Uppvärmningskostnader
Vattenförbrukning
Renhållning, snöröjning
Förbrukningskostnader

2 467 800
100
249 100

2 451 600
100
249 100

2 435 400
100
249 100

2 419 200
100
249 100

2 403 000
100
249 100

2 370 600
100
249 100

2 354 400
100
249 100

2 338 200
100
249 100

2 322 000
100
249 100

2 305 800
100
249 100

2 289 600
100
249 100
150 000

0

0

0

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

37 167
9 292
30 972
24 292
185 835
30 972
12 389
12 389
489 365
92 917
12 389
108 404
154 862
145 571
154 862
1 501 678

37 910
9 478
31 592
24 778
189 551
31 592
12 637
12 637
499 152
94 776
12 637
110 572
157 960
148 482
157 960
1 531 712

38 668
9 667
32 224
25 274
193 342
32 224
12 889
12 889
509 135
96 671
12 889
112 783
161 119
151 452
161 119
1 562 346

39 442
9 860
32 868
25 779
197 209
32 868
13 147
13 147
519 318
98 605
13 147
115 039
164 341
154 481
164 341
1 593 593

40 231
10 058
33 526
26 295
201 153
33 526
13 410
13 410
529 704
100 577
13 410
117 340
167 628
157 570
167 628
1 625 465

41 035
10 259
34 196
26 820
205 177
34 196
13 678
13 678
540 298
102 588
13 678
119 686
170 980
160 722
170 980
1 657 974

41 856
10 464
34 880
27 357
209 280
34 880
13 952
13 952
551 104
104 640
13 952
122 080
174 400
163 936
174 400
1 691 134

42 693
10 673
35 578
27 904
213 466
35 578
14 231
14 231
562 126
106 733
14 231
124 522
177 888
167 215
177 888
1 724 956

43 547
10 887
36 289
28 462
217 735
36 289
14 516
14 516
573 369
108 867
14 516
127 012
181 446
170 559
181 446
1 759 455

44 418
11 104
37 015
29 031
222 090
37 015
14 806
14 806
584 836
111 045
14 806
129 552
185 075
173 970
185 075
1 794 644

45 306
11 327
37 755
29 612
226 531
37 755
15 102
15 102
596 533
113 266
15 102
132 143
188 776
177 450
188 776
1 830 537

SA KOSTNADER

4 218 578

4 232 412

4 246 846

4 411 893

4 427 565

4 427 674

4 444 634

4 462 256

4 480 555

4 499 544

4 519 237

Lägenheter
P-platser
Hyresbortfall

4 592 091
43 511
-92 712

4 638 012
43 946
-93 639

4 684 392
44 386
-94 576

4 731 236
44 829
-95 521

4 778 548
45 278
-96 477

4 826 334
45 731
-97 441

4 874 597
46 188
-98 416

4 923 343
46 650
-99 400

4 972 576
47 116
-100 394

5 022 302
47 587
-101 398

5 072 525
48 063
-102 412

Summa intäkter

4 542 890

4 588 319

4 634 202

4 680 544

4 727 349

4 774 623

4 822 369

4 870 593

4 919 299

4 968 492

5 018 177

Över/Underskott

324 312

355 907

387 356

268 651

299 785

346 949

377 736

408 337

438 744

468 947

498 939

Över/Underskott
Höjningsbehov

324 312
1,0%

355 907
1,0%

387 356
1,0%

268 651
1,0%

299 785
1,0%

346 949
1,0%

377 736
1,0%

408 337
1,0%

438 744
1,0%

468 947
1,0%

498 939
1,0%

Balanserat över/underskott

2 456 144

2 812 051

3 199 407

3 468 058

3 767 843

4 114 792

4 492 528

4 900 864

5 339 608

5 808 555

6 307 495

Saldo underhållsfond

2 304 175

2 553 275

2 802 375

3 051 475

3 300 575

3 549 675

3 798 775

4 047 875

4 296 975

4 546 075

4 795 175
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Bilaga 7
Uddevalla 2021-06-17

Tilläggsavtal
Projektet utredning och byggande av trygghetsboende som kooperativ hyresrätter har
förskjutits i tid. Upphandlad entreprenör, Riksbyggen ekonomisk förening, vill därför
påtala kostnader som kommer till följd av försening samt kostnader som ej kunde
förutses vid upphandlingstillfället. Till följd av skredsäkringsåtgärder förlängs
tidsplanen med ca ett år.

Intresseanmälningar
Under projektarbetets gång uppstod behov av att undersöka kommuninvånarnas (60
år eller äldre) intresse av att bo i ett trygghetsboende i Henån. Samtidigt ville
kommunen undersöka intresset för trygghetsboende i andra orter på Orust.
Riksbyggen har arbetet med att ta fram av utskicksmaterial, upprättande av
anmälningslista samt registrering av inkomna intresseanmälningar. Under hösten
hanteras vidare information till personer som anmält intresse.
Hittills upparbetad tid är 80 timmar. Kommunikation och informationsarbete med
intresseanmälningar fortsätter under hösten. Löpande tidsredovisning kommer ske.
Kommunikationsplan fastställs av styrgruppen 23 september.
Arbetet ersätts löpande med 950 kr/timme.

Ytterliga antal möten
En konsekvens av tidsförskjutningen blir att fler antal projekt- och styrgruppsmöten
behöver genomföras. Utdragande på tiden gör att vissa möten kommer upplevas som
omtag och repetition av ärendet.
Uppskattad mertid på grund av fler möten är 40 timmar á 950 kr/timme.

Kostnad för projektering
Genom att starta projektering innan miljödom har erhållits behöver tidsförskjutningen
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Kostnadsreglering
Om projektet med trygghetsboende i Henån verkställs belastar kostnaden den
nybildade föreningen.
Om projektet avslutas utan att verkställas ersätter Orust kommun Riksbyggen belopp
som bygger på redovisning av nedlagda timmar samt utlägg.
Henån 2021-

Henrik Lindh
Kommundirektör
Uddevalla 2021-

Martin Linsten
Marknadsområdeschef Bohus-Vänern
martin.linsten@riksbyggen.se
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Bilaga 3

SAMVERKANSAVTAL
1

PARTER
Orust kommun, org. nr. 212000-, 683 80 Orust, nedan kallad ”Kommunen”.
KHF BOrust, org. nr. xxxxxx-xxxx, c/o Riksbyggen, Box, nedan kallad ”Föreningen”.

2

BAKGRUND
Parterna har för avsikt att långsiktigt samverka om tillkomsten av trygghetsbostäder inom
fastigheten Henån 1:133, 1:82 samt del av 1:306 ”Fastigheten”. Föreningen är avsedd som
Kommunens redskap för att tillhandahålla sådana bostäder åt sina innevånare. Föreningen
skall med anledning av detta förvärva Fastigheten som idag ägs av Kommunen. På
Fastigheten skall Föreningen uppföra en byggnad som avses innehålla 36 trygghetsbostäder
samt därtill anpassade lokaler.

3

SAMVERKAN
Mot bakgrund av ovan har Parterna kommit överens om följande.
i.

Byggnaderna på Fastigheten skall i dess helhet vara avsedda som trygghetsbostäder
enligt Boverkets anvisningar för investeringsbidrag, och därmed förenlig
verksamhet.

ii.

Kommunen skall lämna Föreningen kommunal borgen för finansiering av
genomförandet av det projekt som föreningen redovisat för Kommunen. Den
kommunala borgen kan tidsbegränsas till 30 år.

iii.

Föreningen ska innan den kommunala borgen upphör pröva att ta krediter mot
säkerhet i pantbrev. Erhåller inte föreningen lån mot säkerhet i pantbrev alternativt
om villkoren erbjuds på sådant sätt att finansiering med rimliga hyresintäkter blir
ogörligt ska kommunen överväga att aktualisera en förlängning av kommunal
borgen.

iv.

Kommunen utser två till tre ledamöter till föreningens styrelse. Representationen
avser trygga att föreningens framtida beslut inte äventyrar kommunens
borgensåtagande, eller i övrigt handlar i strid med vid varje tid rådande
samhällsnytta.

v.

Föreningen har anvisningsrätt till samtliga bostäder avsedda för trygghetsboende.
Dessa lägenheter skall upplåtas med kooperativ hyresrätt till respektive medlem.

vi.

Hyran för bostäderna skall fastställas av Föreningens styrelse enligt
självkostnadsprincipen.

vii.

Under etableringsfasens första tolv månader delar kommunen och föreningen på
kostnadsansvaret för eventuella vakanser. Därefter hanterar föreningen de
vakanser som uppstår.

viii.

Styrelsen ansvarar för att tillse att föreningens ekonomi är i balans och att
intäkterna täcker kostnaderna. Om föreningen på grund av oförutsett hyresbortfall
eller andra extraordinära händelser riskerar att försättas i likvidation tar
kommunen ställning till och avgör ersättningen till föreningen. Kommunen hanterar
situationen utifrån att skydda den kommunala borgen.

Bilaga 3
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AVTALSTID
Detta avtal gäller från och med den dag det undertecknats till och med den 2035-01-01.
Uppsägning skall ske skriftligen minst två (2) år före avtalstidens utgång. Vid utebliven
uppsägning förlängs avtalet automatisk med fem (5) år för varje gång.
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ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av behöriga
företrädare för vardera parten.

6

TVISTELÖSNING
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

ORUST KOMMUN

KOOPERATIVA HYRESRÄTTSFÖRENINGEN
BORUST

Ort och datum:________________________

Ort och datum:________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

2021-09-23

Beslutsunderlag beträffande utredning och byggande av
trygghetsboende som kooperativ hyresrätt
1. Sammanfattning
Bland de politiskt riktade uppdragen i budget och flerårsplanen står det att seniorbostäder och
hyresrätter ska prioriteras vid kommande markanvisningar. I planen för Åvägen i Henån kan
markanvisning ske för detta ändamål. Under våren 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge
kommundirektören i uppdrag att upphandla en samarbetspartner för att utreda och eventuellt
bygga ett trygghetsboende i form av kooperativa hyresrätter. Riksbyggen tilldelades uppdraget
och har sedan november 2020 i projektform samarbetat med kommunen kring en utredning som
syftar till att kartlägga förutsättningarna att skapa ett modernt och funktionellt trygghetsboende
för personer över 65 år i en kooperativ hyresrättsförening.
Andelen äldre på Orust är hög. Det är också en stor andel av invånarna som bor i egna hem.
Kommunens mål är att skapa förutsättningar för personer som vill flytta från sin villa eller
gård till ett väl anpassat boende. Trygghetsboende skapar förutsättningar för äldre med
framtida vårdbehov att bo kvar hemma längre. Konceptet skapar en god livskvalitet för de
äldre samtidigt som kommunen förebygger framtida äldreomsorgsbehov och säkerställer en
kostnadseffektiv äldreomsorgsverksamhet. Tillskapande av moderna boendeformer för äldre
kan också bidra till en flyttkedja där yngre personer kan flytta in till kommunen.
Projektets förslag är att genom en kooperativ hyresrättsförening uppföra ett trygghetsboende
med 36 lägenheter för personer som är 65 år och äldre. Det finns ett stort intresse från
kommunens invånare att bo i en centralt belägen lägenhet nära alla bekvämligheter såväl i
Henån som på andra orter. Boendeformen uppmuntrar till trygghet, trivsel och gemenskap.
Under april och maj månad 2021 har en enkät skickats ut till invånare i åldern 60-90 år. Närmare
4 000 hushåll fick ett brev med information om det planerade trygghetsboendet i Henån och
möjligheten att lämna in en intresseanmälan för Henån eller andra orter. 651
intresseanmälningar inkom där 375 ville bo i Henån, 165 ville endast bo på andra orter och 461
lämnar intresse både för Henån och trygghetsboenden på andra orter.
Föreningen stiftas av Orust kommun och Riksbyggen ekonomisk förening och föreslås få
namnet Kooperativa Hyresrättsföreningen (KHF) BOrust.
Alla kostnader som fastighetsförvärv och byggnationen finansieras av föreningen via lån.
Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen för att möjliggöra kooperativa hyresrätter
utan insats och garantera finansiering till lägsta möjliga lånekostnad för föreningen.
Föreningen styrs av ett antal dokument och avtal som grundläggs i samband med bildandet av
föreningen. Några av dessa är föreningens stadgar som grundas på lagen om kooperativ
hyresrätt och ett stiftaravtal som tecknas mellan kommunen och Riksbyggen om syfte och
ändamål med föreningen.
Genom föreslagen lösning uppför föreningen ett nybyggt modernt trygghetsboende om 36
lägenheter på Åvägen i centrala Henån med preliminär byggstart under april 2023 och beräknad
inflyttning januari 2025.
Föreningen investerar under perioden 2021 – 2025 med högst 108 miljoner kronor. Projektet
räknar med att erhålla investeringsbidrag från staten med 6,2 miljoner kronor.

1

2021-09-23

Innehåll
Beslutsunderlag beträffande utredning och byggande av trygghetsboende som
kooperativ hyresrätt. .............................................................................................................1
1. Sammanfattning .........................................................................................................1
2. Förslag till beslut ......................................................................................................3
3.1 Bakgrund ...................................................................................................................4
3.2 Upphandling .............................................................................................................4
3.4 Projektarbete ............................................................................................................5
4. Utredda alternativ ..........................................................................................................6
5. Styrgruppens förslag....................................................................................................7
5.1 Organisationsform ..................................................................................................7
5.2 Namnförslag .............................................................................................................7
5.3. Nybyggnation trygghetsboende Åvägen 7-9 Henån .....................................7
6. Efterfrågan .......................................................................................................................8
7. Förutsättningar ..............................................................................................................9
7.1 Ägar- och förvaltningsform ..................................................................................9
7.3 Finansiering och kommunal borgen ..................................................................9
7.4 Kommunens riskperspektiv ...............................................................................10
7.5 Principer för ekonomin i föreningen ................................................................11
7.6 Krav för att erhålla investeringsbidrag............................................................11
7.7 Den boendes ekonomi .........................................................................................12
8. Kalkyler ..........................................................................................................................12
8.1 Produktionskostnadskalkyl ................................................................................12
8.2 Driftsbudget och hyresnivåer ............................................................................13
8.3 Långtidsprognos ...................................................................................................14
8.4 Känslighetsanalys .................................................................................................14
8.5 Tidsförskjutning av projektet samt dess konsekvenser ............................14
9. Preliminär tidsplan ......................................................................................................15
10. Kooperativ hyresrättsförening, avtal och avtalsparter ...................................15
10.1 Samarbete med Riksbyggen ............................................................................16
10.1.2 Riksbyggenavtal ..............................................................................................16
10.2 Föreningens stadgar ..........................................................................................17
10.3 Föreningens styrelse .........................................................................................17
10.4 Stiftaravtal .............................................................................................................18
10.5 Samverkansavtal .................................................................................................18

2

2021-09-23

2. Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1 Orust kommun bildar tillsammans med Riksbyggen en kooperativ hyresrättsförening
med namnet Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) BOrust.
2

Orust kommun antar föreslagna stadgar för föreningen (enligt bilaga 1).

3

Orust kommun tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och ändamål
med föreningen (enligt bilaga 2).

4

Orust kommun utser två personer till ordinarie styrelseledamöter i föreningen och två
personer som ersättare.

5

Orust kommun tecknar ett samverkansavtal för fastigheten med föreningen (enligt
bilaga 3).

6

Godkänna markanvisningsavtal för Henån 1:133, 1:82 samt del av 1:306, daterad
2021-10-04 (enligt bilaga 6)

7

Kommunfullmäktige uppdrar till föreningen att genomföra projektet enligt redovisat
förslag.

8

Såsom för egen skuld ingå borgen för Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) BOrust
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om maximalt 108 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9

Kommunal borgen beviljas under högst 30 år och under försättning att investeringarna
försäkras på ett betryggande sätt samt att inte fast eller lös egendom belånas ytterligare
mot säkerhet i pantbrev eller motsvarande.

10 Årligen ta ut en borgensavgift på 0,25 % av nyttjat borgensåtagande. Avgiften betalas
årsvis.
Kommunstyrelsen beslutar att:
1 Godkänna en igångsättning av projekteringen till en kostnad på högst 1 950 000
kronor för trygghetsboendet före detaljplan vunnit laga kraft, i syfte att inte försena
byggstarten ytterligare.
2

Godkänna utökad utredningskostnad på grund av försenad tidsplan och utökade
åtaganden enligt upprättat tilläggsavtal daterad 2021-06-17 (enligt bilaga 7).

3

Finansiering av projekteringskostnaden belastar kommunstyrelsens medel till
förfogande i det fall projektet inte skulle bli genomförbart, i annat fall belastar
kostnaden projektet i den nybildade föreningen.
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3. Beskrivning av projektet
3.1 Bakgrund
Orust kommun och Riksbyggen har, efter upphandling, under hösten 2020 och fram till
september 2021 samarbetat i ett gemensamt projekt som syftar till att utreda förutsättningarna
för ett trygghetsboende i en kooperativ hyresrättsförening på Åvägen i Henån. Kommunen vill
genom ett trygghetsboende skapa förutsättningar för en flyttkedja och inflyttning till
kommunen, mer liv och rörelse i centrum, möjlighet att bo kvar längre i sin lägenhet, en samlad
effektiv hemtjänst för de som bor i samma hus och har behov av det.

3.2 Upphandling
Orust vill utreda förutsättningarna för att skapa trygghetsboende som är moderna och
funktionellt utformade i syfte att förlänga vistelsen hemma för äldre så länge som möjligt.
Åtgärden är en del i arbetet med att möta ett ökat vård- och omsorgsbehov i framtiden. Ett
trygghetsboende består av ordinarie lägenheter som är anpassad till äldre personer samt
gemensamhetsutrymmen för att ge möjlighet till samvaro och aktivitet.
Orust kommun har genomfört en upphandling av Utredning och byggande av trygghetsboende
som kooperativ hyresrätt på Åvägen 7-9 i Henån, Orust kommun, med anbudsdatum 2020-0917. Ett avtal tecknades med Riksbyggen i oktober 2020 om att utreda hur kommunen kan
använda sig av en kooperativ hyresrättsförening för att möta behoven av trygghetsboende för
äldre.
Utredningen ska mynna ut i ett beslutsunderlag för stiftande av en kooperativ hyresrättsförening. Om därefter erforderliga politiska beslut fattas, avser Beställaren att gå i borgen
för den nybildade kooperativa hyresrättsföreningen (ekonomisk förening) och låta föreningen
ge den upphandlade entreprenören i uppdrag att bygga och förvalta trygghetsboendet.
Upphandlingen omfattade en eventuell byggnation av ett (1) boende som görs å föreningens
vägnar.
Målet med projektet i dess helhet är att utreda förutsättningar och sammanställa ett
beslutsunderlag där verksamhet, ekonomi, finansiering och fastigheternas långsiktiga
användning tydliggörs. Kommunfullmäktige kan med beslutsunderlaget som grund fatta beslut
om stiftandet av en kooperativ hyresrättsförening.
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3.3 Demografi
Orust är en kommun med en hög medelålder. År 2020 var 30,2 % av kommunens befolkning
på 15 315 personer 65 år eller äldre. Det kan jämföras med snittet i Sverige och i Västra
Götaland på 24 %.
Kommunens utgångspunkt är att alla insatser, så långt som möjligt, ska ges i den enskildes eget
hem. Grundprincipen är att individer enbart är aktuella för en plats på omsorgsboenden om de
dygnet runt har omfattande vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i hemmet.
Behovet av hemtjänstinsatser och särskilda boenden ökar bland invånare efter 80 års ålder. Efter
90 år ökar behovet än mer. År 2020 var 7,3 % av invånarna på Orust 80 år eller äldre. Det kan
jämföras med snittet i Sverige på 6,3 % och snittet i Västra Götaland på 6,1 %.
Enligt kommunens prognos kommer antalet +80 år att öka från cirka 1 100 personer till 1 800
personer år 2030 och 2 000 personer år 2040. Mellan åren 2020 och 2030 beräknas andelen +80
år öka med cirka 60 %.

Prognos utveckling befolkning Orust +80 år
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3.4 Projektarbete
Samarbetsprojektet och dess utgångspunkt har varit:
 Ambitionen är att skapa goda boendemiljöer för personer över 65 år.
 Möta kommunens behov och bidra till öka att tryggheten och minska ensamheten
 Kommunen har en ökande andel äldre
 Minska trycket på särskilda boenden och därmed sänka kommunens kostnad
 Skapa flyttkedja
 Möjlighet till bättre hemtjänstmiljö för personal, samla behövande personer på
samma ställe samt bra utformade lägenheter
 Föreningsformen ger delaktighet och inflytande
 I vårt projekt – att tillsammans jobba fram modellen för Orust
Projektorganisationen består av styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp.
Projektgruppen har under perioden arbetat med förslag och styrgruppen fattat beslut alternativt
lämnat inriktningsdirektiv till projektgruppen.
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Representanter från SPF och PRO deltog på workshop 17 december 2020. På grund av pandemi
har inte vidare kontakter med referensgruppen kunnat genomföras.
Styrgrupp
Kommunstyrelsens presidium:
Ordförande

Catharina Bråkenhielm

Förste vice ordförande

Anders Arnell

Andre vice ordförande, oppositionsråd

Lars Larsson

Utskottet för omsorg, presidium:
Ordförande

Britt-Marie Andrén-Karlsson

Vice ordförande

Maria Sörkvist

Tjänstepersoner:
Kommundirektör

Henrik Lindh

Chef för sektor omsorg

Lena Gardtman

Riksbyggen:
Marknadsområdeschef förvaltning

Eva Tisell

Projektgrupp
Ekonomichef, Orust kommun

Susanne Ekblad

Lokalstrateg, Orust kommun

Bertil Hjertell

Verksamhetschef äldreomsorg, Orust kommun

Marina Hasselgren

Projektchef, Riksbyggen

Joakim Jacobsson

Konceptutvecklare och kontaktperson Riksbyggen

Katarina Hillberg

Affärsutvecklare

Pernilla Persson

4. Utredda alternativ
Det geografiska läget för trygghetsboende i Henån är Åvägen 7-9 där en detaljplan är under
färdigställande. Planen möjliggör två huskroppar upp till 5 våningar inklusive vind.
Under hösten 2020 har styr- och projektgruppsmöten hållits. Den 17 november genomfördes
en workshop där behov och kvaliteter i boendet diskuterades. Anlitad arkitekt presenterade
förslag som bygger på tidigare uppförda trygghetsboenden i andra kooperativa
hyresrättsföreningar dit studiebesök från Orust kommun har genomförts. I framtaget förslag
medför boendet kvaliteter i form av väl utformade lägenheter med klädkammare, stort badrum
samt inglasad balkong alternativt uteplats. En gemensam entré till bägge huskropparna med
ljusa och öppna ytor möter hyresgästerna. I skisserna finns en gemensamhetslokal med kök och
med utgång till en uteplats i riktning mot ån. Deltog gjorde, förutom arkitekt, styr- projekt- och
referensgrupp samt personer från Riksbyggen.
Under vintern 2020 och vinter/vår 2021 har alternativ på antal lägenheter, lägenheternas
utformning med särskilt fokus på badrum, gemensamhetsutrymmens utformning, möjlighet till
övernattande gäster samt föreningens ekonomi diskuterats.
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Målsättningen är att antal lägenheter ska vara optimerade för att skapa de bästa ekonomiska
förutsättningarna för föreningen.

5. Styrgruppens förslag
5.1 Organisationsform
Projektgruppen föreslår att Orust kommun tillsammans med Riksbyggen bildar en kooperativ
hyresrättsförening som uppdras att äga och förvalta ett trygghetsboende om 36 lägenheter.
Bostäderna upplåts med kooperativ hyresrätt till de boende.

5.2 Namnförslag
Projektgruppen föreslår att namnet på föreningen blir Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF)
BOrust. Som reservalternativ föreslogs Orust Kooperativa Hyresrättsförening BOrust om
Bolagsverket skulle ha synpunkter på namnet.
Namnet ska kunna förankras bland kommunens innevånare och skapa en identitet med egen
logotyp och egen hemsida där information om verksamhet och aktuella händelser kan spridas.

5.3. Nybyggnation trygghetsboende Åvägen 7-9 Henån
Förslaget är att föreningen uppför två huskroppar som är förbundna med
gemensamhetsutrymmen och entré. Totalt finns 18 lägenheter i varje hus och sammanlagt blir
det 36 lägenheter.
En gemensam entré binder ihop husen. En gemensamhetslokal med kök är till för de boende att
umgås i och ha gemensamma aktiviteter. Gemensamhetslokalen har en stor uteplats mot ån. Ett
multirum finns för mindre möten, lokal för en bovärd och som övernattningsrum för besökande.
Multirummet kan få fler funktioner med tiden. Bredvid multirummet finns ett kapprum med
toaletter. Ett motionsrum är planerat.
På bottenplan, lätt tillgängligt, finns ett miljörum för hela fastigheten samt ett permobilrum med
möjlighet till laddning. Fastighetens BTA (bruttoarea) är 3 375 kvm.
Byggnation
1 rum ock kök
2 rum och kök
2 rum och kök
2 rum och kök
3 rum och kök
3 rum och kök
3 rum och kök
Motionsrum
Gem lokal och kök
Multirum
Kapprum och toaletter
Vinterträdgården,
miljörum, permobil,

Antal
4
8
2
8
4
4
6

Yta BOA/LOA
41,3
165,2
54,9
439,2
57,0
114,0
60,0
480,0
65,4
261,6
65,8
263,2
69,3
415,8
19,0
86,0
25,0
22,0
200,0
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städ, hiss, trapphus i
entré
Totalt

36

2 491,0

5.4 Skisser
Fastighetens utformning ses i bifogad bilaga 4.

5.5 Detaljplan
Detaljplan hanteras i kommunfullmäktige under 2021.

6. Efterfrågan
Intresseanmälan skickades ut till ca 4 000 hushåll till invånare mellan 60 – 90 år. Utskick skedde
innan påsk 2021 och med svarsdatum senast den 31 maj. I utskicket informerades om att ett
trygghetsboende i Henån planerades för personer som fyllt 65 år. I svarstalongen uppgavs
önskemål om lägenhetsstorlek samt om det finns önskemål om trygghetsbostäder på fler orter.
Per den siste maj inkom 651 intresseanmälningar.
Varav avser endast Henån: 375 st
Varav ej Henån:
165 st
Ellös
145 st
Svanesund
122 st
Varekil
60 st
Ibland är flera alternativ angivna, vissa personer är intresserade av alla orter. 486 personer kan
tänka sig att bo i Henån och på andra orter.
Fördelning av lägenhetsstorlek:
1:a
21
1:a eller 2:a
18
2:a
212
2:a eller 3:a
72
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3:a
3:a eller 4:a

234
2

4:a fanns ej med som alternativ

Resultatet av intresseanmälningarna får bedömas som stort. Underlaget är gott för fortsatt
process där personer ska ställa upp sig i en kö.

7. Förutsättningar
7.1 Ägar- och förvaltningsform
Inledningsvis har förutsatts att ägarformen skall vara en ekonomisk förening med kooperativ
hyresrätt som upplåtelseform. Detta ligger med som en grundförutsättning i redogörelsen
nedan.

7.2 Effekter på kommunens ekonomi
Den kommunala ekonomin får positiva effekter av att personer som är över 65 år och som efter
hand har behov av hemtjänst bor på ett samlat område. Transporter minskar till fastigheter runt
om i kommunen. Idag lägger hemtjänstpersonalen i snitt 20 % av sin arbetstid på restid.
Samtidigt skapas positiva effekter om de boende blir mindre ensamma och att de har
gemensamma aktiviteter. Väl utformade lägenheter gör att fallolyckorna blir färre och att man
kan bo kvar i sitt hem trots omfattande vårdbehov. Fastigheten förbereds för att möjliggöra
montage av hjälpmedel. Tillgänglighetsanpassade lägenheter kan förskjuta behov av plats på
ett särskilt boende. En plats på särskilt boende kostar i snitt cirka 900 000 kr per brukare.

7.3 Finansiering och kommunal borgen
Föreningen startar sin verksamhet helt utan eget kapital. Det kommer heller inte att krävas
någon stor kapitalinsats av föreningens blivande medlemmar. Medlemsinsatsen föreslås bli 100
kr.
Hela produktions- och anskaffningskostnaden lånefinansieras på sedvanligt sätt för fastigheter.
Upphandling av finansiering sker i god tid innan produktionsstart.
Eftersom föreningen vid bildandet enligt finansmarknadens aktörer inte ”innehåller något
substansvärde” krävs kommunal borgen till föreningen för att finansieringskostnaderna ska bli
rimliga för föreningen och de boende. Hyres- och driftkalkylen blir hanterbar och att
hyresbilden för framtida boende blir möjlig att betala. Föreningens kostnad för räntor, är det
största och avgörande faktorn för kommande hyreskostnader. Föreningen kan inte, enligt
stadgarna, utan kommunens godkännande besluta om inteckning eller annan inskrivning i
föreningens fasta egendom eller tomträtt.
Enligt finanspolicyn får borgen lämnas för lån till investeringar i föreningar eller
organisationer som är verksamma i kommunen och då det bedöms vara av väsentlig betydelse
för tillvaratagande av för kommunens angelägna intressen.
Då föreningens verksamhet är inriktad mot att erbjuda trygghetsboende för äldre, 65+, faller
beslut om kommunal borgen till detta ändamål inom ramen för kommunens angelägenheter av
allmänt intresse. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 4§ ska Socialtjänstens omsorg om äldre
inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
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Den kalkylerade nivån för en kommunal borgen är högst 108 mnkr. I samband med att
föreningen förvärvar byggklar mark erhåller kommunen ca 2,9 mnkr i likvida medel.
Förhållande mellan kommunen och föreningen är reglerad i Samverkansavtal.
Kommunen kan välja att tidsbegränsa den kommunala borgen och förslaget är att den
tidsbegränsas på 30 år. Om borgen tidsbegränsas ska föreningen enligt samverkansavtalet innan
den kommunala borgen upphör pröva att ta krediter mot säkerhet i pantbrev. Erhåller inte
föreningen lån mot säkerhet i pantbrev alternativt om villkoren erbjuds på sådant sätt att
finansiering med rimliga hyresintäkter blir ogörligt ska kommunen överväga att aktualisera en
förlängning av kommunal borgen.

7.4 Kommunens riskperspektiv
Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att
fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte kan göra det.
För att minska kommunens risktagande i detta avseende, finns kommunrepresentation i
styrelsen som särskilt ska bevaka att ekonomin i föreningen handläggs på ett sätt som innebär
att kommunens borgensåtagande mot föreningen inte utvecklas till en risk, och att styrelsens
beslut är väl avvägda och sunda i ett långsiktigt ekonomiskt synsätt.
Läs mer under rubriken ”Föreningens styrelse”. Föreningen betalar också en borgensavgift i
enlighet med kommunens finanspolicy som ett sätt att reducera kreditrisk och administrativa
kostnader.
Enligt kommunens finanspolicy ska alltid borgen tidsbegränsas. I finanspolicyn står det 10 år.
Det är dock inte rimligt eftersom trygghetsboendet i föreningens regi har ett långsiktigt
perspektiv, hyreskontrakt skrivs med personer som är 65 år och äldre som förväntas bo kvar
under lång tid. Banken önskar ofta en långsiktig säkerhet för att utställa finansiering till en
nystartad föreningen. Projektgruppen har bedömt att det först efter 30 år kan vara rimligt att
pröva föreningens krediter mot säkerhet i pantbrev utan borgen. För att minimera risken och
inte heller ha ett icke nödvändigt borgensåtagande har det varit viktigt för kommunen med en
tidsbegränsning och en ny prövning av borgen. Jämför vi oss med andra liknande projekt i
andra kommuner har ingen tidsbegränsning beslutats.
För att minimera risken att kommunen behöver åta sig att betala föreningens
betalningsförpliktelser om föreningen inte själv kan göra det, är det viktigt att intäkterna och
kostnaderna följer kalkyl. En risk kan vara om lägenheter bli outhyrda. I den ekonomiska
kalkylen finns det inräknat en tomhyra under åtta månader. I kalkylen bedöms också
föreningen få ett positivt resultat från år 1 med cirka 106 tkr.
Styrelsen ansvarar för att tillse att föreningens ekonomi är i balans och att intäkterna täcker
kostnaderna. Om föreningen på grund av oförutsett hyresbortfall eller andra extraordinära
händelser riskerar att försättas i likvidation tar kommunen ställning till och avgör ersättningen
till föreningen. Kommunen hanterar situationen utifrån att skydda den kommunala borgen.
Den enkät som har skickats ut till invånare under våren 2021 visar att det finns stort intresse.
Undersökningen pekar på att det borde vara en låg risk att långvarigt inte få lägenheter
uthyrda. Trots att finansmarknaden tyder på låga räntor under en lång tid så kan detta vara en
risk då räntekostnaden utgör en betydande del i kalkylen, av preliminära driftkostnader år ett
om 4 mnkr utgör räntekostnaden 1,1 mnkr. Det finns också en liten risk för byggnadstekniska
fel efter garantitiden eller andra behov av åtgärder i fastigheten. En risk skulle kunna vara
kraftigt stigande priser som signaleras i byggbranschen som påverkar produktionskostnaden.
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Se vidare i kapitel 8.4 Känslighetsanalys.

7.5 Principer för ekonomin i föreningen
Driftsbudgeten i föreningen bygger på de självkostnader som uppstår vid förvaltningen av
föreningens fastigheter i form av räntor, avskrivningar, driftskostnader och
underhållskostnader.
Intäkterna baseras på att täcka föreningens kostnader och att en rimlig konsolidering av
föreningens ekonomi fortlöpande kan ske. Eftersom föreningen startar helt utan eget kapital
finns behov av att långsiktigt bygga upp både ett fritt eget kapital som att bygga upp en
underhållsfond för framtida periodiskt underhåll.
Föreningens intäkter kommer från de hyror för bostäder och lokaler som finns i föreningens
fastigheter. De boende är medlemmar i den kooperativa hyresrättsföreningen och har egna
bostadskontrakt med föreningen. Hyrorna beslutas av styrelsen i samband med att budget för
nästa verksamhetsår beslutas.
Överskott stannar kvar i föreningen och bildar ett fritt eget kapital som styrelsen och
föreningsstämman varje år beslutar disponeringen utav. Någon utdelning eller bonusar och
liknande från föreningen finns inte. Alla intäkter som kommer föreningen till del, används för
att långsiktigt förvalta ägda fastigheter till medlemmarnas bästa. Föreningens ekonomi är helt
skild från båda stiftarnas ekonomier.

7.6 Krav för att erhålla investeringsbidrag
Investeringsstöd kan erhållas för en kooperativ hyresrättsförening som bygger
trygghetsboende eller andra hyresbostäder vikta för personer som fyllt 65 år. Stödet täcker en
del av byggkostnaden. Upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boarea är bidraget och om det
finns daglig personal som stöder de boende kan du dessutom få ett tillägg.
 Personerna som bor i huset måste ha fyllt 65 år, om ett par flyttar in räcker det att en
av dem är 65 år.
 Det ska finnas gemensamma utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation som främjar gemenskap och trygghet.
 Bostäderna ska ha antingen personal eller tillgång till gemensamma tjänster.
Gemensamma tjänster innebär att de boende har tillgång till tjänster där de bor.
Länsstyrelsen bedömer om tjänsterna uppfyller kraven för att få stöd.
Förslag på gemensamma tjänster i föreningen:
 Tillgång till restaurang och mötesplats för äldre på Kaprifolens äldreboende.
Sträcka 180 meter.
 Tillgång till kulturhuset Kajutan, 450 meter.
 STC, gemensam träning i trygghetsboendet
 Kyrkans Hus i Henån, 120 m, erbjuder social samvaro som kan utformas
tillsammans med de boende.
 Bovärd, en eller ett par gånger i veckan.
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7.7 Den boendes ekonomi
Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen för personer som har en låg pension.
Det är skattefritt och betalas ut med maximalt 6 540 kronor per månad upp till ett tak för
bostadskostnad på 7 000 kr per månad.
Exempel:
En Baspensionär (enl Min pension) har 15 000 kr i pension före skatt. Exempel beräknas med
tillgångar under 100 000 kr samt en bostadshyra på 9 700 kronor. Med nuvarande regler blir
personen berättigad till bostadstillägg med cirka 3 200 kronor i månaden enligt en preliminär
beräkning.
Beräkning:
Pension efter skatt
12 300 kr
Bostadstillägg
3 200 kr
Hyra
-9 700 kr
Utrymme
5 800 kr
En pensionär med lägre pension har 11 000 kr i pension före skatt och tillgångar under 100 000
kr. Exemplet räknas med en bostadshyra på 7 300 kronor. Med nuvarande regler blir personen
berättigad till bostadstillägg med cirka 5 500 kr/mån enligt en preliminär beräkning.
Beräkning:
Pension efter skatt
9 000 kr
Bostadstillägg
5 500 kr
Hyra
-7 300 kr
Utrymme
7 200 kr
I hyran ingår uppvärmning men inte hushållsel. Utöver hyran står den boende för bredband, TV
och telefoni samt eventuell parkeringsplats.

8. Kalkyler
8.1 Produktionskostnadskalkyl
Produktionskostnadskalkylen beräknas till 108 mnkr. Produktionspriset bygger på inhämtat
pris utifrån skisser i januari 2021. Index fram till beräknad byggstart i april 2023 är beräknad
med 3,6% per år. Länsstyrelsen förväntas bevilja investeringsbidrag enligt nu gällande regler
med 6,2 mnkr.
I beräknat produktionspris på 108 mnkr ingår förvärv av mark samt kostnader i dess anslutning,
fast pris på produktionspris (sk Riksbyggenavtal), en beräknad indexkostnad fram till färdig
upphandling, uppstartskostnader, kommunal borgenavgift under produktionstid, medel till
broschyr och informationsmaterial, medel för att förbereda fastigheten för eventuell extra
utrustning, medel för konstnärlig utsmyckning, medel för inventarier till allmänna utrymmen.
Produktionskostnaden är beräknad för att kommunfullmäktige ska ha ett underlag att fatta
beslut om kommunal borgen på. När en förening är stiftad ger styrelsen uppdraget att låta
Riksbyggen ta fram förfrågningsunderlag samt handla upp byggnationen. Därefter får
föreningens styrelse får ett fast produktionsavtal att ta ställning till.
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8.2 Driftsbudget och hyresnivåer
Beräknad färdigställande och inflyttning är 2024/2025. Därav behöver dagens driftkostnader
och hyresintäkter räknas upp för att motsvara inflyttningsnivåerna. Nedan redovisade siffror är
preliminära och en slutlig kalkyl har styrelsen att ta ställning till i början av år 2023.
Driftsbudgeten bygger på att hela förvärvs- och produktionskostnaden lånefinansieras.
Ränta på lånat kapital är beräknad till 1 % samt en kommunal borgensavgift med 0,25%.
Avskrivning beräknas med 1,2%.
Driftskostnaden för värme, vatten, renhållning, el, fastighetsskötsel, administration,
reparationer mm är beräknad 485 kr/kvm.
För fortsatt underhållsplanering upprättas underhållsplan som sedan kommer styra fortsatt
ekonomisk avsättning för periodiskt underhåll. År 1 är avsättningen beräknad med 45 kr/kvm.
Hyresnivåerna gäller från beräknad inflyttning i början av 2025 och är preliminära fram till att
styrelsen fattar beslut om byggstart. Hyran beräknas landa mellan 1 853 – 2 121 kr per
kvadratmeter och år. Hyresbortfall på 2% med 83 tkr är medräknat vilket motsvarar ca en
lägenhet i åtta månader. Enligt Samverkansavtalet delar kommunen och föreningen på
hyresbortfallet första året. Ett totalt hyresbortfall med 4% och 166 tkr motsvarar två lägenheter
i åtta månader. Därefter finns utrymme med 2% hyresbortfall i kalkylen fortsättningsvis.
Med dessa förutsättningar blir resultatet år 1, 106 tkr vilket motsvarar 1, 2,5% av intäkterna.
Driftskostnad, beräknad
Ränta på lån inkl marginal
Borgensavgift
Avskrivning
Driftskostnader
Avsättning till underhållsfond
Hyresbortfall
Summa driftskostnad

Intäkter, beräknad
1 rum ock kök, 41,3 kvm
2 rum och kök, 54,9 kvm
2 rum och kök, 57 kvm
2 rum och kök, 60 kvm
3 rum och kök, 65,4 kvm
3 rum och kök, 65,8 kvm
3 rum och kök, 69,3 kvm
Parkeringsplatser
Summa intäkter
Beräknat resultat år 1

Kronor
1 080 000
270 000
1 296 000
1 208 135
112 095
83 100
4 049 330

1,0%
0,25%
1,2%
485 kr/kvm
45 kr/kvm
2,0%

Prel hyra/mån år
2025
7 300 kr/mån
8 800 kr/mån
10 100 kr/mån
9 700 kr/mån
10 150 kr/mån
10 200 kr/mån
10 700 kr/mån
250 kr/mån

Antal
4
8
2
8
4
4
6
13

Kronor
350 400
844 800
242 400
931 200
487 200
489 600
770 400
39 000
4 155 000
105 670
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8.3 Långtidsprognos
För fortsatt underhållsplanering upprättas underhållsplan som sedan kommer styra fortsatt
ekonomisk avsättning för periodiskt underhåll. Avsättning till underhållsplan görs med 45 kr
per kvadratmeter de första fem åren. Ett antagande är gjort att 100 kr per kvadratmeter sätts av
från år sex.
Förutsättningar i framtagen långtidsprognos är att räntan fortsatt är 1%. Borgensavgift på 0,25%
tillkommer. Avskrivningen är rak på 83 år i K2. Fastighetsavgift 0,3% av taxeringsvärdet
infaller efter 15 år. Driftkostnaderna år 1 är 485 kr per kvadratmeter. I driftkostnaderna ingår
fastighetsförsäkring, styrelse- och revisionsarvode, kostnader för reparationer från sjätte
verksamhetsåret, förvaltningsarvode, TV och wifi för gemensamt utrymme,
förbrukningsmaterial, fastighetsskötsel, förberedelse för kommande teknik, fastighetens
elförbrukning, uppvärmning, vattenförbrukning, renhållning och snöröjning. Därtill är en post
med aktiviteter för de boende avsatt. Föreningen behöver för att erhålla investeringsbidrag
kunna ha bovärd delar i veckan och även kunna anlita olika gemensamma tjänster för att gynna
samvaro och umgänge i enlighet med Boverkets riktlinjer. Hyresbortfall med 2% av intäkterna
räknas med som en kostnad.
Inflationen räknas öka med 2% per år och hyrorna 1% per år. Med dessa förutsättningar är
resultatet år 2025 + 106 tkr och resultatet ökar årligen om förutsättningarna stämmer. Prognosen
sträcker sig fram till 2046, balanserat överskott beräknas då till 6 mnkr och avsatt till
underhållsfond beräknas till 4,8 mnkr.
Se bilaga 5.

8.4 Känslighetsanalys
Räntekostnaden är den enskilt mest känsliga post i kalkylen. En ränteförändring med en
procentenhet ger en kostnadsförändring med 1,1 mnkr. En indikativ ränta per april 2021 med 1
års bindningstid för en KHF är ca 0,6% och med 5 års bindningstid ca 1,1%.
Om räntan ökar med en procentenhet efter tio år och hyran då istället höjs med 2,5% årligen
därefter kommer föreningen ha årliga underskott i sex år och balanserat överskott år 2046 blir
istället 1,8 mnkr.
Två lägenheter med vardera sex månaders hyresbortfall motsvarar 115 200 kr.
Om räntan vid inflyttning i början av 2025 t ex är 1,5% eller andra driftkostnader har ökat med
motsvarande behöver hyran öka med 13-14% vilket blir hyror mellan 8 250 kr till 12 200
kr/mån. Om räntan istället blir 2% eller andra driftkostnader ökar med motsvarande behöver
hyran öka med 25-28% vilket blir hyror mellan 9 150 kr-13 700 kr/mån.
I det fallet bör även inflationen och pensioner öka.

8.5 Tidsförskjutning av projektet samt dess konsekvenser
Miljödom krävs för stabilitetshöjande åtgärder, vilket gör att arbetet skjuts fram 1 år från arbete
vintern 21/22 till vintern 22/23. Lagakraftvinnande för detaljplanen förskjuts därmed ca 6
månader för att invänta underlag gällande påverkan av MKN (miljökvalitetsnorm) vatten.
Förskjutningen av de skredsäkrande åtgärderna medför således att projektet blir ett år försenat.
Detta gör att byggnationen av trygghetsboende inte kan starta 2022 utan förskjuts till 2023.
Beräknad inflyttning blir då årsskifte 2024/2025.
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Om tidsförskjutning ska begränsas till ett år och inte förlängas ytterligare behöver projektering
startas innan miljödom har erhållits. Genom att starta projektering innan miljödom har erhållits
vinns tid men riskerar att kostnaderna för projekteringen behöver ersättas om inte projektet blir
av. Budgeterat pris är 1 950 tkr.
Utökade utredningskostnader som görs på grund av förlängd tid i utredningen med bland annat
att undersöka kommuninvånarnas (60 år eller äldre) intresse av att bo i ett trygghetsboende i
Henån. Samtidigt ville kommunen undersöka intresset för trygghetsboende i andra orter på
Orust. Riksbyggen har arbetet med att ta fram av utskicksmaterial, upprättande av
anmälningslista samt registrering av inkomna intresseanmälningar. Under hösten hanteras
vidare information till personer som anmält intresse. En konsekvens av tidsförskjutningen är
även att fler antal projekt- och styrgruppsmöten behöver genomföras. Budgeterat pris xxx tkr.
Om projektet med trygghetsboende i Henån verkställs belastar kostnaden den nybildade
föreningen. Om projektet avslutas utan att verkställas ersätter Orust kommun Riksbyggen
belopp som bygger på redovisning av nedlagda timmar och av konsultkostnader
projekteringen.

9. Preliminär tidsplan
Enligt projektplanen som styrgruppen lagt fast arbetar projektet med följande tidsplan:
Beslutsunderlag med kalkyler, avtal mm
Beslutsprocess i kommunen
Föreningsbildning
Framtagande av förfrågningsunderlag, (projektering)
Anbudsräkning och upphandling
Framtagande av kalkyl samt presentation
för föreningens styrelse
Miljödom
Skredsäkring
Beslut om byggstart i föreningens styrelse
Byggtid
Inflyttning sker och fastigheten övergår
till förvaltning. Förvaltningsavtal tecknas

September 2021
Oktober-november 2021
Dec 2021-Jan 2022
Under 2022
Nov 2022-jan 2023
Jan-feb 2023
Dec 2022
Jan 2023-mars 2023
Mars-april 2023
April 2023-dec 2024
Jan 2025

Ovanstående tidplan bygger på att projektering utförs innan detaljplan vunnit laga kraft. Om
projektet inte genomförs enligt förslag utan avbryts efter projektering är klar kommer
Kommunen ersätta kostnaden för projektering.

10. Kooperativ hyresrättsförening, avtal och avtalsparter
Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) XXX är en helt fristående förening som är bildad med
stiftaravtal och stadgar som Riksbyggen och Orust kommun har utformat för ändamålet.
Föreningen äger fastigheten och upplåter bostäder med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt.
Upplåtelseformen är ett mellanting mellan bostadsrätt och hyresrätt. När hyresförhållandet
upphör går bostaden tillbaka till föreningen och den boende får tillbaka inbetald medlemsavgift.
Föreningen regleras av lagen om kooperativa föreningar och lagen om ekonomiska föreningar.
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Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Av dessa utser kommunen
två, Riksbyggen en och föreningsstämman två. Styrelse har det fulla operativa ansvaret för
föreningens verksamhet.
Föreningen är en egen juridisk person som registreras hos Bolagsverket med styrelse och
stadgar.
Föreningens medlemmar blir kommunen, Riksbyggen, de personer som kommer att bo i
föreningens bostäder. Till att börja med är även en tredje medlem med, Samverkansföreningen
för kooperativa hyresrättsföreningar förvaltade av Riksbyggen. För att starta en förening krävs
tre medlemmar.
Styrelsen i föreningen är suverän att fatta de beslut som gagnar föreningen bäst och har sitt säte
i Orust kommun.

10.1 Samarbete med Riksbyggen
Följande avtal kommer att tecknas om kommunen går vidare med projektets förslag.
Avtal
Stiftaravtal

Parter
Kommunen
och
Riksbyggen
Samverkansavtal Kommunen
och
föreningen
Produktionsavtal, Föreningen
så kallat
och
Riksbyggenavtal Riksbyggen
Förvaltningsavtal Föreningen
och
Riksbyggen
Stadgar
Föreningen
och
medlemmarna

Innehåll
Syfte och mål med föreningen och stiftarnas vilja till
långsiktigt samarbete
Samverkansavtalet reglar förhållandet mellan
kommunen och föreningen för fastigheten på Åvägen.
Fast avtal för att bygga. Riksbyggen agerar byggherre
och tar risken för bygget, där föreningen vet vad
kostnaden blir.
Avtal för att förvalta fastigheten
Stadgar reglerar förhållanden mellan föreningen och
medlemmarna.

Eftersom Riksbyggen är ett byggande och förvaltande företag kan Riksbyggen erbjuda
föreningen specialanpassad kompetens för just dessa områden.
Med hänsyn till att upplägget trygghetsboende i Orust kommun grundar sig på Riksbyggens
koncept Boende för äldre, förutsätts att föreningen under etableringstiden och bygg- och
förvaltningsfasen samarbetar med Riksbyggens lokala bygg och förvaltningsorganisation.
Innehåll och omfattning i dessa avtal anpassas efter de specifika förhållanden som råder för de
objekt/uppdrag som föreningen skall verkställa.

10.1.2 Riksbyggenavtal
Riksbyggen erbjuder föreningen ett fast produktionsavtal s.k. Riksbyggenavtal, vilket innebär
att Riksbyggen blir totalentreprenör mot föreningen och att Riksbyggen lämnar ett fast pris på
planerade åtgärder.
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Denna typ av avtal brukar uppskattas av de bostadsrättsföreningar som Riksbyggen annars
vanligtvis samarbetar med. Avtalet innebär att risktagandet i projektet tas av Riksbyggen och
att föreningen med säkerhet vet vilken kostnad som åtgärderna innebär redan när man fattar
beslut att genomföra åtgärden, samt att projektet inte leder till överraskande kostnadsöverdrag.

10.2 Föreningens stadgar
Det viktigaste styrinstrumentet för föreningens arbete är stadgarna. Dessa grundar sig på lagen
om kooperativ hyresrätt och den praxis som Riksbyggen erfarit av sitt arbete med motsvarande
föreningar. Föreningens stadgar antas av Orust kommun och Riksbyggen och kan enbart ändras
efter godkännande från Orust kommun och Riksbyggen.
Strävan är att anpassa stadgarna efter de specifika förhållanden som varje kommun har. Och
detta är till en del möjligt, medan det i vissa andra områden inte är möjligt eftersom
lagstiftningen på dessa områden är tvingande.
Ett sådant område är att föreningen måste vara öppen för medlemskap för alla. Då detta inte är
tanken med KHF XXX kan detta regleras med att personen ska vara över 65 år och vill stå i kö
till och bo i ett trygghetsboende.
Stadgarna är omfattande och reglerar samtliga tänkta situationer mellan förening och
medlemmar, samt hur medlemmarnas rättigheter, skyldigheter och inflytande regleras via
föreningsstämma, styrelse mm.

10.3 Föreningens styrelse
Styrelsen i föreningen har ett totalt operativt ansvar för föreningens verksamhet, varför
styrelsearbetet är viktigt. Styrelsen har att beakta medlemmarnas intressen på både kort och
lång siktigt, och att ta hänsyn till boendekvalitet, underhållsstatus och ekonomi och allt annat
som ägande och förvaltning av fastigheter innebär.
Därför måste styrelsen innehålla olika kompetenser som kan bevaka sina respektive
kompetensområden.
Styrelsens fem ordinarie ledamöter:
Kommunen utser 2 ledamöter
Föreningsstämman utser 2 ledamöter
Riksbyggen utser 1 ledamot:

Ordföranden i kommunstyrelsen
Ekonomichef
Medlem
Medlem
Marknadsområdeschef eller dess ställföreträdare i
Riksbyggen

Någon av kommunens två ordinarie ledamöter utses till styrelsens ordförande.
Ansvarig ekonom har särskilt att bevaka att ekonomin i föreningen handläggs på ett sätt som
innebär att kommunens borgensåtagande mot föreningen inte utvecklas till en risk, och att
styrelsens beslut är väl avvägda och sunda i ett långsiktigt ekonomiskt synsätt.
Ordföranden i Ks eller facknämnd (eller annan ansvarig politiker) bör fungera som styrelsens
ordförande och bevaka så att kommunens politiska ledning fortlöpande är informerat om
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föreningens verksamhet, samt verka för att samarbetet mellan föreningen och verksamheten
kan fördjupas långsiktigt och hållbart.
Styrelsens fem ersättare:
Kommunen utser två ersättare
Föreningsstämman, utser två ersättare
Riksbyggen utser en ersättare

Andre vice ordförande kommunstyrelsen
Controller
Medlem
Medlem
Stiftarrepresentant

10.4 Stiftaravtal
Föreningen bildas (stiftas) av Riksbyggen och Orust kommun.
För att långsiktigt säkerställa att ändamål och syfte med föreningen inte blir bortglömt och
ändrat med tiden, tecknas ett stiftaravtal mellan stiftarna som redogör för de grunder som var
avgörande vid samarbetes start.
Ändamål och syfte kan ändras framledes om omständigheterna så påkallar, men då kan detta
ske på ett planlagt och organiserat sätt.
Avtalet är inte tidsbundet utan gäller så länge föreningen är i verksamhet.
Avveckling av föreningen regleras i föreningens stadgar.

10.5 Samverkansavtal
Kommunen och föreningen har för avsikt att långsiktigt samverka om tillkomsten av
trygghetsbostäder inom fastigheten. Föreningen är avsedd som kommunens redskap för att
tillhandahålla trygghetsbostäder åt sina innevånare. Ett samverkansavtal reglerar förhållandet
mellan parterna.
Orust den 2021-09-23
Styrgruppen
Bilagor:
1. Stadgar
2. Stiftaravtal
3. Samverkansavtal
4.

5. Skisser på planerad byggnation
6. Långtidsprognos
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Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och Kooperativa
HyresrättsFöreningen xxxxxx, org. nr. xxxxxx-xxxx nedan kallad Exploatören, träffas
följande avtal:

Markanvisning för del av Henån 1:133, 1:82 samt
1:306, Orust kommun
1

Markanvisningsområde
Markanvisningsområdet omfattar ett markområde inom fastigheterna Henån 1:133,
1:82 samt 1:306 markerat med röd kantlinje i kartskiss, se bilaga A.

2

Detaljplan
En ny detaljplan för Åvägen, där markanvisningsområdet är beläget, har tagits fram
och väntas bli antagen kring årsskiftet 2021/2022. Detaljplanekostnaden ingår i
köpeskillingen.

3

Fastighetsbildning och upplåtelser
Den nya detaljplanen förutsätter fastighetsrättsliga åtgärder. Kommunen ansöker
till Lantmäteriet om fastighetsreglering så snart detaljplanen antagits av
kommunfullmäktige. Förrättningskostnaden ska betalas av Exploatören och
faktureras i samband med tillträdet.

4

Markpris och markförvärv
Parterna är överens om att exploatören ska förvärva ett markområde som medger
en byggrätt om 3750 kvm/BTA inom ny detaljplan, se bilaga A.
Köpekontrakt med en överenskommen köpeskilling om 2 875 000 kronor tecknas
mellan parterna när Exploatören fått laga kraftvunnet bygglov.
Köpekontraktet ska innehålla ett återgångsvillkor som innebär att om slutbesked
inte finns senast två år från det datum köpeavtalet är tecknat, ska köpet gå åter.
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Om slutbesked inte erhållits inom tidsfristen och detta beror på förhållande
utanför exploatörens rådighet ska kommunen bevilja anstånd genom ett
tilläggsavtal till köpekontraktet.
Innan köpekontraktets tecknande ska Kommunen ha rivit befintliga byggnader
inom markanvisningsområdet. Marken ska återställas på ett sätt som inte försvårar
kommande markarbeten såsom pålning.

5

Boendeform och byggnation
Bostäderna ska upplåtas i form av kooperativa hyresrätter i form av ett så kallat
trygghetsboende. Bygglovshandlingar och byggnadsarbeten ska stämma överens
med ritning, se bilaga B, dock kan mindre avvikelser ske efter samråd och
godkännande av Kommunen. Exploatören ska på egen bekostnad söka bygglov
med dessa förutsättningar.

6

Vatten, avlopp och dagvatten
Tomten är redan ansluten till det kommunala vatten-, avlopp- och
dagvattensystemet. Exploatören ska vid tillträdet betala en lägenhetsavgift per
lägenhet. Exploatören ska betala avgifter enligt för tidpunkten gällande taxa.

7

El, tele och datakommunikation
Exploatören ska senast 4 månader innan utbyggnad påbörjas samråda med
respektive huvudman för el, tele och datakommunikation. Eventuell flytt av
ledningar bekostas av Exploatören.

8

Markföroreningar/arkeologi
Enligt utredningar i detaljplanearbetet ska det inte finnas några
markföroreningar eller arkeologi att ta hänsyn till inom markanvisningsområdet.
Kommunen utför och bekostar de åtgärder som krävs om markföroreningar eller
arkeologiska fynd skulle påträffas inom markanvisningsområdet.
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Skredsäkring
Kommunen projekterar, utför och bekostar skredsäkringsåtgärder i ån Henån intill
och delvis inom markanvisningsområdet.

10

Parkering
Exploatören ska inom markanvisningsområdet projektera, utföra och bekosta det
antal parkeringsplatser som krävs för att täcka det behov som byggnationen
skapar. Ett mindre antal gatuparkeringar längs Åvägen kan nyttjas av de boende
genom hyra eller införskaffande av boendekort.

11

Tillträde
Exploatören har rätt att inom markanvisningsområdet utföra erforderliga
undersökningar och mätningar innan köpeavtal tecknas. Utfyllnad, schaktning,
påbörjande av byggnation eller liknande får inte ske innan tillträde enligt
kommande köpeavtal om inte parterna gjort skriftlig överenskommelse om annat.

12

Överlåtelse
Exploatören äger inte rätt att utan kommunstyrelsens skriftliga medgivande
överlåta detta avtal.

13

Tillägg och ändringar
Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av
Exploatören och kommunstyrelsen för att vara gällande.

14

Tvist
Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om
annat.
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Giltighet
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att följande villkor uppfylls:
att ny detaljplan för markanvisningsområdet har vunnit laga kraft
senast 2023-01-01.
att bygglov för ett trygghetsboende är inlämnat senast 2023-01-01.
Om någon av ovan angivna förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar
förfallet och exploatören står för sina egna nedlagda kostnader utan
ersättningsskyldighet för kommunen. Kommunen är då fri att markanvisa området
på nytt.
Exploatören kan begära förlängning av avtalet skriftligen hos kommunen om
exploatören bedömer att tidplanen inte kan följas på grund av förhållande utanför
exploatörens rådighet. För att förlängning ska beviljas krävs kommunens skriftliga
medgivande.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
För Orust kommun
Kommunstyrelsen

För Kooperativa HyresrättsFöreningen
xxxxxx

…………………………………….
Ort och datum

…………………………………..
Ort och datum

………………………………………
Catharina Bråkenhielm
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..
Namn Efternamn

………………………………………
Carina Johansson
Sektorschef Samhällsutveckling

………………………………………..
Namn Efternamn
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Bilaga B
1 (4)

2 RoK 56,9 m²

Vardagsrum

Kök

Vardagsrum

Kök

Uteplats

Hygien

Sovrum

Trapphus Hiss

Kpr

Klk

Kpr

Klk

Kök/Vardagsrum
Uteplats

Sovrum

Hygien

Hygien

Kpr

Kök

Kpr

Klk

1 RoK - 41,3 m²

Hygien
Hygien

Sovrum
Pentry

Trapphus Hiss

Fläktrum
28 m²

Uteplats

Kpr

Klk

TAKHÖJD
1,9m

Balkong

2 RoK - 54,9 m²

2 RoK - 60,0 m²

Alkov

Motionsrum
19 m²

Hygien

Miljörum
22 m²

Vardagsrum

Kök

Kök
12 m²

Förråd 17st
90 m²

Sovrum
Uteplats
2 RoK - 54,9 m²

Lokal
74 m²
Vindfång

Foajé/
Vinterträdgård
60 m²

Uteplats

Multirum
25 m²

Kapprum
Vardagsrum

RWC
Teknik
14 m²

Klk

Uteplats
Förråd 17st
90 m²

Sovrum

Hygien

Städ
8 m²

2 RoK - 54,9 m²

Kpr

Klk

Alkov

Uteplats

Kpr
Trapphus Hiss

Kpr

Klk

Sovrum

Hygien

Kpr

Klk

Hygien

Hygien

Kök

Kök

2 RoK - 60,0 m²

1 RoK - 41,3 m²

Fläktrum
28 m²

Trapphus Hiss

Kpr
Sovrum

Uteplats
Vardagsrum

Kök

Vardagsrum

Hygien
Hygien

Sovrum

Uteplats
Kök/Vardagsrum

2 RoK - 54,9 m²

Balkong

VIND, PLAN 5

ENTRÉPLAN

TAKHÖJD
1,9m

WC

Permobil
14 m²

Kök

2 RoK 56,9 m²

NYCKELTAL

SKALA 1:200 A3
0

5

10m

TRYGGHETSBOENDE - HENÅN

ENTRÉ- & VINDSPLAN| A3 skala 1:200 | SR210430

36 st lägenheter i 5 vån
1 RoK - 4 st
2 RoK - 18 st
3 RoK - 14 st

BOA - 2139 m²
LOA - 152 m²
BTA - 3375 m²
(exkl. inglasade balkonger)

Bilaga B
2 (4)

Kpr

Klk

Hiss

Klk

Sovrum

Vardagsrum

Hygien

Klk

Hygien

Kök

2 RoK - 60,0 m²

PLAN 2

SKALA 1:200 A3
0

5

10m

TRYGGHETSBOENDE - HENÅN

PLAN 2-4 HUS 1 & 2 | A3 skala 1:200 | SR210430

Kpr

Kök

Sovrum

Vardagsrum

2 RoK - 54,9 m²

Kök

Ingl. Balkong

Ingl. Balkong

Trapphus

Kpr

Kpr

Hygien

Sovrum

Alkov

Hygien

Rum

Kök

Kpr

Klk

Vardagsrum

Hygien

Sovrum

Ingl. Balkong

Klk

Kök

Kpr

Klk

Rum
1 RoK - 41,3 m²

Rum

Sovrum
Vardagsrum

2 RoK - 60,0 m²

PLAN 3-4

Klk

Kpr

Hygien

Kök

Klk

Kpr

Hygien

Kök

Sovrum

Vardagsrum

3 RoK - 65,4 m²

Ingl. Balkong

Klk

Kpr

Sovrum

Hiss

Hygien

3 RoK - 65,8 m²

Vardagsrum

Trapphus

Sovrum

Hygien

Vardagsrum

Ingl. Balkong

Rum

Kök

Ingl. Balkong

Kök

Vardagsrum

3 RoK - 69,3 m²

Ingl. Balkong

2 RoK - 54,9 m²

Ingl. Balkong

Ingl. Balkong

3 RoK - 69,3 m²

SOLCELLER

SOLCELLER

Bilaga B
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FASAD MOT ÖSTER

FASAD MOT VÄSTER

SKALA 1:200 A3
0

5

10m

TRYGGHETSBOENDE - HENÅN

FASADER | A3 skala 1:200 | SR210430

Bilaga B
4 (4)

FASAD MOT SÖDER

MAX BYGGNADSHÖJD MOT GATA
+14,0

+0,0

SKALA 1:200 A3
0

5

10m

TRYGGHETSBOENDE - HENÅN

GAVELFASADER | A3 skala 1:200 | SR210430

FASAD MOT NORR
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Beslut om bildande av kooperativ hyresrättsförening på Orust samt kommunal borgen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna en igångsättning av projekteringen till en kostnad på högst 1 950 000 kronor
för trygghetsboendet före detaljplan vunnit laga kraft, i syfte att inte försena byggstarten
ytterligare.
2. Godkänna utökad utredningskostnad på grund av försenad tidsplan och utökade
åtaganden enligt upprättat tilläggsavtal daterad 2021-06-17 (enligt bilaga 7).
3. Finansiering av projekteringskostnaden belastar kommunstyrelsens medel till förfogande i
det fall projektet inte skulle bli genomförbart, i annat fall belastar kostnaden projektet i
den nybildade föreningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Orust kommun bildar tillsammans med Riksbyggen en kooperativ hyresrättsförening med
namnet Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) BOrust.
2. Orust kommun antar föreslagna stadgar för föreningen (enligt bilaga 1).
3. Orust kommun tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och ändamål med
föreningen (enligt bilaga 2).
4. Orust kommun utser två personer till ordinarie styrelseledamöter i föreningen och två
personer som ersättare.
5. Orust kommun tecknar ett samverkansavtal för fastigheten med föreningen (enligt bilaga
3).
6. Godkänna markanvisningsavtal för Henån 1:133, 1:82 samt del av 1:306, daterat 2021-1004 (enligt bilaga 6)
7. Kommunfullmäktige uppdrar till föreningen att genomföra projektet enligt redovisat
förslag.
8. Såsom för egen skuld ingå borgen för Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) BOrust
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om maximalt 108 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Kommunal borgen beviljas under högst 30 år och under försättning att investeringarna
försäkras på ett betryggande sätt samt att inte fast eller lös egendom belånas ytterligare
mot säkerhet i pantbrev eller motsvarande.
10. Årligen ta ut en borgensavgift på 0,25 % av nyttjat borgensåtagande. Avgiften betalas
årsvis.
Sammanfattning av ärendet
Bland de politiskt riktade uppdragen i budget och flerårsplanen står det att seniorbostäder och
hyresrätter ska prioriteras vid kommande markanvisningar. I planen för Åvägen i Henån kan
markanvisning ske för detta ändamål. Under våren 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge
kommundirektören i uppdrag att upphandla en samarbetspartner för att utreda och eventuellt
bygga ett trygghetsboende i form av kooperativa hyresrätter. Riksbyggen tilldelades uppdraget
och har sedan november 2020 i projektform samarbetat med kommunen kring en utredning som
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syftar till att kartlägga förutsättningarna att skapa ett modernt och funktionellt trygghetsboende
för personer över 65 år i en kooperativ hyresrättsförening.
Andelen äldre på Orust är hög. Det är också en stor andel av invånarna som bor i egna hem.
Kommunens mål är att skapa förutsättningar för personer som vill flytta från sin villa eller gård
till ett väl anpassat boende. Trygghetsboende skapar förutsättningar för äldre med framtida
vårdbehov att bo kvar hemma längre. Konceptet skapar en god livskvalitet för de äldre samtidigt
som kommunen förebygger framtida äldreomsorgsbehov och säkerställer en kostnadseffektiv
äldreomsorgsverksamhet. Tillskapande av moderna boendeformer för äldre kan också bidra till
en flyttkedja där yngre personer kan flytta in till kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01
Beslutsunderlag beträffande utredning och byggande av trygghetsboende som kooperativ
hyresrätt daterad 2021-09-23
Bilaga 1 Stadgar för kooperativa hyresrättsföreningen BOrust
Bilaga 2 Stiftaravtal
Bilaga 3 Samverkansavtal för fastigheten
Bilaga 4 Skisser på planerad byggnation i Henån
Bilaga 5 Långtidsprognos för trygghetsboende i Henån
Bilaga 6 Markanvisningsavtal för Henån 1:133, 1:82 och del av 1:306 daterad 2021-10-04 Bilaga 7
Tilläggsavtal daterad 2021-06-17
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Katarina Hillberg, Riksbyggen Katarina.Hillberg@riksbyggen.se
Chef för mark och exploatering
Planchef
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§ 235
KS/2021:1175
Beslut om bildande av kooperativ hyresrättsförening på Orust samt kommunal borgen
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna en igångsättning av projekteringen till en kostnad på högst 1 950 000 kronor
för trygghetsboendet före detaljplan vunnit laga kraft, i syfte att inte försena byggstarten
ytterligare.
2. Godkänna utökad utredningskostnad på grund av försenad tidsplan och utökade
åtaganden enligt upprättat tilläggsavtal daterad 2021-06-17 (enligt bilaga 7).
3. Finansiering av projekteringskostnaden belastar kommunstyrelsens medel till förfogande i
det fall projektet inte skulle bli genomförbart, i annat fall belastar kostnaden projektet i
den nybildade föreningen.
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Orust kommun bildar tillsammans med Riksbyggen en kooperativ hyresrättsförening med
namnet Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) BOrust.
2. Orust kommun antar föreslagna stadgar för föreningen (enligt bilaga 1).
3. Orust kommun tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och ändamål med
föreningen (enligt bilaga 2).
4. Orust kommun utser två personer till ordinarie styrelseledamöter i föreningen och två
personer som ersättare.
5. Orust kommun tecknar ett samverkansavtal för fastigheten med föreningen (enligt bilaga
3).
6. Godkänna markanvisningsavtal för Henån 1:133, 1:82 samt del av 1:306, daterat 2021-1004 (enligt bilaga 6)
7. Kommunfullmäktige uppdrar till föreningen att genomföra projektet enligt redovisat
förslag.
8. Såsom för egen skuld ingå borgen för Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) BOrust
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om maximalt 108 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Kommunal borgen beviljas under högst 30 år och under försättning att investeringarna
försäkras på ett betryggande sätt samt att inte fast eller lös egendom belånas ytterligare
mot säkerhet i pantbrev eller motsvarande.
10. Årligen ta ut en borgensavgift på 0,25 % av nyttjat borgensåtagande. Avgiften betalas
årsvis.
Sammanfattning av ärendet
Bland de politiskt riktade uppdragen i budget och flerårsplanen står det att seniorbostäder och
hyresrätter ska prioriteras vid kommande markanvisningar. I planen för Åvägen i Henån kan
markanvisning ske för detta ändamål. Under våren 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge
kommundirektören i uppdrag att upphandla en samarbetspartner för att utreda och eventuellt
bygga ett trygghetsboende i form av kooperativa hyresrätter. Riksbyggen tilldelades uppdraget
och har sedan november 2020 i projektform samarbetat med kommunen kring en utredning som
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syftar till att kartlägga förutsättningarna att skapa ett modernt och funktionellt trygghetsboende
för personer över 65 år i en kooperativ hyresrättsförening.
Andelen äldre på Orust är hög. Det är också en stor andel av invånarna som bor i egna hem.
Kommunens mål är att skapa förutsättningar för personer som vill flytta från sin villa eller gård
till ett väl anpassat boende. Trygghetsboende skapar förutsättningar för äldre med framtida
vårdbehov att bo kvar hemma längre. Konceptet skapar en god livskvalitet för de äldre samtidigt
som kommunen förebygger framtida äldreomsorgsbehov och säkerställer en kostnadseffektiv
äldreomsorgsverksamhet. Tillskapande av moderna boendeformer för äldre kan också bidra till
en flyttkedja där yngre personer kan flytta in till kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-13 § 159 att:
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
4. Godkänna en igångsättning av projekteringen till en kostnad på högst 1 950 000 kronor
för trygghetsboendet före detaljplan vunnit laga kraft, i syfte att inte försena byggstarten
ytterligare.
5. Godkänna utökad utredningskostnad på grund av försenad tidsplan och utökade
åtaganden enligt upprättat tilläggsavtal daterad 2021-06-17 (enligt bilaga 7).
6. Finansiering av projekteringskostnaden belastar kommunstyrelsens medel till förfogande i
det fall projektet inte skulle bli genomförbart, i annat fall belastar kostnaden projektet i
den nybildade föreningen.
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
11. Orust kommun bildar tillsammans med Riksbyggen en kooperativ hyresrättsförening med
namnet Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) BOrust.
12. Orust kommun antar föreslagna stadgar för föreningen (enligt bilaga 1).
13. Orust kommun tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och ändamål med
föreningen (enligt bilaga 2).
14. Orust kommun utser två personer till ordinarie styrelseledamöter i föreningen och två
personer som ersättare.
15. Orust kommun tecknar ett samverkansavtal för fastigheten med föreningen (enligt bilaga
3).
16. Godkänna markanvisningsavtal för Henån 1:133, 1:82 samt del av 1:306, daterat 2021-1004 (enligt bilaga 6)
17. Kommunfullmäktige uppdrar till föreningen att genomföra projektet enligt redovisat
förslag.
18. Såsom för egen skuld ingå borgen för Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) BOrust
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om maximalt 108 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
19. Kommunal borgen beviljas under högst 30 år och under försättning att investeringarna
försäkras på ett betryggande sätt samt att inte fast eller lös egendom belånas ytterligare
mot säkerhet i pantbrev eller motsvarande.
20. Årligen ta ut en borgensavgift på 0,25 % av nyttjat borgensåtagande. Avgiften betalas
årsvis.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Larsson yrkar bifall till liggande förslag.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01
Beslutsunderlag beträffande utredning och byggande av trygghetsboende som kooperativ
hyresrätt daterad 2021-09-23
Bilaga 1 Stadgar för kooperativa hyresrättsföreningen BOrust
Bilaga 2 Stiftaravtal
Bilaga 3 Samverkansavtal för fastigheten
Bilaga 4 Skisser på planerad byggnation i Henån
Bilaga 5 Långtidsprognos för trygghetsboende i Henån
Bilaga 6 Markanvisningsavtal för Henån 1:133, 1:82 och del av 1:306 daterad 2021-10-04 Bilaga 7
Tilläggsavtal daterad 2021-06-17
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Katarina Hillberg, Riksbyggen Katarina.Hillberg@riksbyggen.se
Chef för mark och exploatering
Planchef
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Datum
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/Eget_Förvaltning/
Pia Jakobsson Hansson
telefon 0304-33 40 80
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Revidering av §§ 5, 7 och 20 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Revidera §§ 5, 7 och 20 enligt bifogat förslag
2. Förändringarna ska gälla från och med 1 december 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 15 oktober 2020 beslut om reviderade allmänna lokala
ordningsföreskrifter. En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala
ordningsföreskrifter ska anmälas till länsstyrelsen för prövning, varvid länsstyrelsen ska
pröva om föreskrifterna strider mot ordningslagen.. Detta gjordes den 22 oktober 2021.
Den 9 november 2020 fattade länsstyrelsen beslut om att paragraferna 5, 7 och 20
strider mot ordningslagen och att därför dessa paragrafer ska upphävas.
§5 avser Lastning av varor mm, §7 hanterar Störande buller medan §20 handlar om
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.
Utredning
Bedömning
Länsstyrelsen har att ta ställning till huruvida av kommunfullmäktige fattat beslut om
allmänna lokala ordningsföreskrifter strider mot ordningslagen.
Paragraf 5 reglerar Lastning av varor mm. Den gamla, fortfarande gällande lydelsen, var:
”Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter
genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.”
De förändringar som gjordes av paragrafen i samband med beslut i kommunfullmäktige
i oktober 2020 var:
Ordet ”räddningstjänsten” ersattes av ”blåljusmyndigheters”.
Ett ytterligare stycke tillfogades: ”Arbetet får inte heller utföras så att det medför risk för
skada på person eller egendom eller så att trafiken på platsen onödigt hindras eller
störs”.
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Länsstyrelsens bedömning är att stycket som tillfogats inte anses vara en sådan föreskrift
som enligt 3 kap 8§ behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig
plats.
Därför föreslås att det sista stycket helt tas bort. Ordet ”blåljusmyndigheters” kvarstår.
Den gamla, fortfarande gällande, lydelsen i §7 är: ”Arbete som orsakar störande buller
för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske
utan polismyndighetens tillstånd.”
I den förändrade paragrafen, som kommunfullmäktige antog i oktober är ordalydelsen
istället följande: ”Arbete som, mellan kl 22.00 och 07.00, orsaka störande buller för
personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan
polismyndighetens tillstånd.”
Länsstyrelsen formulerar sig enligt följande: ”Nuvarande föreskrift får anses förebygga
buller för personer på offentlig plats. Den nu beslutade ändringen synes i första hand
freda de omkringboendes nattro och kan därmed inte anses vara en sådan föreskrift som
avses i 3 kap §8 ordningslagen som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen
på offentlig plats.”
Därmed föreslås att den gamla, nu gällande formuleringen, kvarstår.
Paragraf 20 hanterar fyrverkerier. Den gamla, fortfarande gällande formuleringen, lyder:
”Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor på följande
platser: vid Kaprifolgården, Ängsviken, Eklunden – Fyrklövern, Strandgården,
Kastanjen och Ågården.”
Formuleringen som togs av kommunfullmäktige i oktober 2020 lyder: ”All användning
av pyrotekniska varor på offentlig plats kräver tillstånd från polismyndigheten. Vad som
sägs i första stycket gäller inte på nyårsafton mellan kl 22.00 och 00.00 samt därpå
följande dag till kl 01.00. Det är ej tillåtet att använda pyrotekniska varor inom en 200 m
radie från följande (särskilda) äldreboenden: Kaprifolgården, Gullvivan, Ågården (bilaga
10), Ängsviken (bilaga 11), Fyrklövern (bilaga 12) och Strandgården (bilaga 13).
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i rättsfallet 2018 ref. 75 uttalat följande:
Lokala ordningsföreskrifter får inte vara för långtgående avseende geografiskt
tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll. Vidare måste lokala
bestämmelser, i den mån det är relevant, begränsas till sådana punkter då en reglering är
påkallad.
Länsstyrelsen anser att det geografiska tillämpningsområdet, offentlig plats, ger en större
räckvidd än vad som är påkallat. Kommunens önskan att det ska föreligga en generell
tillståndsplikt året om, förutom två timmar på nyårsafton och en timma på nyårsdagen,
anses vara en alltför långtgående tidsbegränsning. Länsstyrelsen uttrycker det som att
”förbudet träffar dessutom beteenden som kan anses allmänt accepterade och kommer
att gälla inom områden där ett förbud inte är befogat.”
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Med ovanstående resonemang som grund föreslås istället följande text:
Det är ej tillåtet att använda pyrotekniska varor inom en 200 m radie från följande
(särskilda) äldreboenden: Kaprifolgården, Gullvivan, Ågården (bilaga 10), Ängsviken
(bilaga 11), Fyrklövern (bilaga 12) och Strandgården (bilaga 13).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
Beslutet skickas till
Polisen
Samtliga sekreterare
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten
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§ 155
KS/2020:687
Revidering av §§ 5, 7 och 20 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Revidera §§ 5, 7 och 20 enligt bifogat förslag
2. Förändringarna ska gälla från och med 1 december 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 15 oktober 2020 beslut om reviderade allmänna lokala
ordningsföreskrifter. En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter
ska anmälas till länsstyrelsen för prövning, varvid länsstyrelsen ska pröva om föreskrifterna
strider mot ordningslagen.. Detta gjordes den 22 oktober 2021.
Den 9 november 2020 fattade länsstyrelsen beslut om att paragraferna 5, 7 och 20 strider mot
ordningslagen och att därför dessa paragrafer ska upphävas.
§5 avser Lastning av varor mm, §7 hanterar Störande buller medan §20 handlar om Fyrverkerier
och andra pyrotekniska varor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
Beslutet skickas till
Polisen
Samtliga sekreterare
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§ 236
KS/2020:687
Revidering av §§ 5, 7 och 20 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Revidera §§ 5, 7 och 20 enligt bifogat förslag
2. Förändringarna ska gälla från och med 1 december 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 15 oktober 2020 beslut om reviderade allmänna lokala
ordningsföreskrifter. En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter
ska anmälas till länsstyrelsen för prövning, varvid länsstyrelsen ska pröva om föreskrifterna
strider mot ordningslagen.. Detta gjordes den 22 oktober 2021.
Den 9 november 2020 fattade länsstyrelsen beslut om att paragraferna 5, 7 och 20 strider mot
ordningslagen och att därför dessa paragrafer ska upphävas.
§5 avser Lastning av varor mm, §7 hanterar Störande buller medan §20 handlar om Fyrverkerier
och andra pyrotekniska varor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-13 att föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Revidera §§ 5, 7 och 20 enligt bifogat förslag
2. Förändringarna ska gälla från och med 1 december 2021
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
Beslutet skickas till
Polisen
Samtliga sekreterare
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Orust kommun
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Orust kommun
Orust kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617). För naturreservat gäller särskilda bestämmelser.
Definitioner:
Allmän plats: ”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan-och
bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång-och cykelväg, torg, park eller annan plats
som enligt gällande detaljplan angetts om allmän plats. Allmän plats är i huvudsak
gator, parker, torg och liknande.
Offentlig plats: Uttrycket ”offentlig plats” nyttjas i ordningslagen och i de lokala
ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra
ytor inom-och utomhus som inte är allmän plats men som trots det får användas för
någon form av allmän trafik. Det kan t.ex. vara utrymmen som används för gång-,
cykel-eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall privat ägd mark. De lokala
ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges särskilt, på alla offentliga platser.
Platser som likställs med offentlig plats: Ordningslagen har gett kommunerna en
möjlighet att utsträcka tillämpningen av de lokala ordningsföreskrifterna utöver
allmän och offentlig plats. Kommunen kan i ordningsföreskrifterna bestämma att vissa
angivna områden ska likställas med offentlig plats vid tillämpningen av samtliga eller
vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste dock vara områden som är
tillgängliga för allmänheten och områdena måste beskrivas tydligt och väl avgränsat.
Det kan t.ex. gälla områden med anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv
liksom badplatser, och begravningsplatser samt områden som kan vara upplåtna för
allmänheten under viss tid av dygnet.
I dessa lokala ordningsföreskrifter har kommunen beskrivit vissa områden som ska
likställas med offentlig plats.
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§

2

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Orust kommun
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns
i 3 kap. Ordningslagen (199 3:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Orust kommun skall upprätthållas.

2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
Med offentlig plats enligt första stycket avses
1. allmänna vägar
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän
plats och som har upplåtits för sitt ändamål
3. områden som i detaljplan redovisats som kvartersmark för hamnverksamhet, om de
upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän
trafik

3§
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd
av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med
offentlig plats:


Vändplanerna vid färjeläge och båtterminal i Tuvesvik (se bilaga 1) och
vändplanen i Svanesund (se bilaga 2)



Lyröfärjans tilläggsplats vid Lyrösund (se bilaga 3)



Begravningsplatser, motions- och vandringsleder, badplatser, skolgårdar mellan kl
18 och 06 (samtliga återfinns i bilaga 4)
3
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Bua friluftsområde (bilaga 16)

4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket,
11 §, 12§, 14 §, 20 §, och 21 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m m
5§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
blåljusmyndigheters arbete hindras.

Schaktning, grävning m m

6§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

4
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Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
blåljusmyndigheters arbete hindras.
Arbetet får inte heller utföras så att det medför risk för skada på person eller egendom
eller så att trafiken på platsen onödigt hindras eller störs.

Störande buller
7§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar
8§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Erforderliga tillstånd krävs för att ställa upp container, behållare eller
byggnadsställning på offentlig platsmark.

Markiser, flaggor och skyltar
9§

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångväg
på lägre höjd än 2,50 meter, över cykelbana på lägre höjd än 3,2 m eller över en
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körbana på lägre höjd än 4,60 meter.
Trottoarpratare och andra typer av skyltar får heller inte uppställas på gångväg på
ett sådant sätt att framkomligheten försvåras för främst personer med
funktionsnedsättning eller så att de kan medföra risk för personskada. De får heller
inte skymma vägmärken eller signaler. Markiser, skyltar och flaggor får inte sättas
upp på belysningsstolpar.
Uppsättning av skyltar på offentlig plats kräver polistillstånd.

Affischering
10 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande
som vetter mot offentlig plats.
Det krävs ej tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar, som är avsedda för detta ändamål.

Högtalarutsändning
11 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.
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Insamling av pengar

12 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar via bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd.

Förtäring av alkohol

13 §
Spritdrycker, vin, starköl, alkoglass samt andra jästa alkoholdrycker med en
alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte annat än i samband med tillåten
utskänkning därav, förtäras inom följande områden:
Torget och gångstråken i Henåns hamn (se bilaga 5), runt Centrumhuset i
Henån/Södra Henån (se bilaga 6) och Centrumhuset i Svanesund (se bilaga 7), skolor
(se bilaga 4) och lekplatser och begravningsplatsers områden.

Tillfällig försäljning

14 §
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Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3
kap 1 § ordningslagen.
Tillfällig försäljning är förbjuden vid festivaltillfällen, mässor och liknande evenemang
mellan 1 juni och 31 augusti
-i Svanesund på Färjevägen fram till festivalområdet (Bilaga 14)
- i Ellös, på Ellösvägen samt Hällavägen fram till mässområde (Bilaga 15)
-i Henån, vid Torget och gångstråken i Henåns hamn samt runt centrumhuset i
Henån/Södra Henån (bilaga 5 och 6)
Tillstånd krävs inte vid försäljning av tryckta skrifter och välgörenhetsmärken.

Camping

15 §
Camping är förbjuden på offentliga platser samt sådana som enligt 3 § dessa
föreskrifter jämställs med offentlig plats.

Badförbud

16 §
Bad är förbjudet inom hamnområdena som anges i kommunens hamnföreskrifter och i
närheten av skyltade kablar.

Hundar
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17 §
Hundens ägare eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa
bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för
ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionsvarierad person
eller tjänstehund under tjänsteutövning.

18 §
Hundar får inte, annat än på anvisad plats, vistas på allmänna badplatser inom
kommunen under badsäsong. De allmänna badplatserna återfinns i Bilaga 4.
Badsäsong är det mellan den 15 maj och 31 augusti.
Hundar skall hållas kopplade på torget och gångstråken i Henåns hamn (bilaga 5), på
lekplatser eller för lek upplåten yta samt på färjornas tilläggsplatser/terminal i
Tuvesvik (bilaga 1) och Käringön (bilaga 9) samt färjans tilläggsplats med anslutande
promenadstråk i Gullholmen (bilaga 8).

19 §
Föroreningar efter hundar skall plockas på trottoarer, gångbanor, lekplatser,
motionsspår och vandringsleder och begravningsplatser. Detta gäller även på de
offentliga platser, där förbud råder enligt 18 § för hund att vistas, för det fall hunden
i strid mot vistelseförbudet ändå skulle förorena på sådan plats.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

20 §
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Det är ej tillåtet att använda pyrotekniska varor inom en 200 m radie från kommunens
äldreboenden: Kaprifolgården, Gullvivan (bilaga 10) Ängsviken (bilaga 11),
Fyrklövern (bilaga 12) och Strandgården (bilaga 13).

Sprängning och skjutning med eldvapen m m

21 §
Utöver vad som anges i 3 kap. 6 § i första stycket ordningslagen, krävs tillstånd av
polismyndigheten för sprängning och skjutning med eldvapen inom Bua
friluftsområde. (Bilaga 16)

22 §
Luftvapen, fjädervapen, kolsyrevapen och paintballvapen får inte användas inom Bua
friluftsområde i Henån.
Luftvapen, fjädervapen, kolsyrevapen och paintballvapen får heller inte användas
inom annan offentlig plats eller därmed jämställd plats.

Ridning och löpning

23 §
Ridning får inte ske i motionsspår som är särskilt anlagda för löpning och motion.
(bilaga 4)

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
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24 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i denna stadga kan
dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I
ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda
förelägganden (3 kap 19 § första stycket) och rätt att förverka egendom (3 kap 25 §
första stycket).

11

5

Lokala ordningsföreskrifter Orust kommun

Bilaga 1
Vändplan Tuvesvik
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Bilaga 15
Hällavägen fram till mässområde
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Datum

2021-10-15

1(2)
MBN/2021:1623
Diarienummer

Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 0304-334080
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
1. föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ändringar av miljö- och
byggnadsnämndens reglemente
2. ändringarna ska gälla från och med 1 januari 2022. Förändringen som berör
antalet ledamöter § 6, träder i kraft först i samband med ny mandatperiod dvs 1
januari 2023.
Sammanfattning av ärendet
Beslut har tagits om förändrad organisation. Sektor Miljö och bygg ska bli en del av
Sektor Samhällsutveckling. Denna organisationsförändring kommer att träda i kraft 1
januari 2022. Förändringen för med sig vissa justeringar av nämndernas
ansvarsområden.
Ansvaret för Alkohol (serveringstillstånd) och tobak, liksom ansvaret för
bostadsanpassningsbidrag föreslås flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och
byggnadsnämnden.
Det ligger på fullmäktiges ansvar att besluta om hur och om budget ska fördelas till
nämnden, respektive vilken rapportering från nämnden som önskas.
Bedömning
Reglementet innehåller information om vad som är miljö- och byggnadsnämndens
ansvarsområden. Det är kommunfullmäktige som beslutar om reglementet.
Med anledning av att en omorganisation är på gång, måste kommunens reglementen
samtidigt ses över och uppdateras så att de samspelar med hur den planerade
organisationsförändringen ser ut.
De båda myndighetsnämnderna, Miljö- och byggnadsnämnden och Sociala
myndighetsnämnden, blir än mer renodlade myndighetsnämnder och frågor som inte
handlar om myndighetsutövning mot enskild eller mot kommunens egna verksamheter,
hänvisas till kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden kan inför budgetarbetet förse kommunstyrelsen med
ekonomiska underlag och förutsättningar, såsom behov utifrån tillsynsplan. När
kommunfullmäktige beslutat om ramarna, ska nämnden ta beslut om tillsynsplanen.

Datum

2021-10-15

2(2)
MBN/2021:1623
Diarienummer

Kommunstyrelsen blir samtidigt en mer renodlad verksamhetsnämnd och till följd av
detta föreslås att myndighetsärenden som avser alkohol (serveringstillstånd) och tobak
flyttas till miljö- och byggnadsnämnden. Denna flytt av ansvar är lämplig då samverkan
redan idag sker mellan miljöinspektörer och alkoholhandläggare. Av samma skäl föreslås
också att ansvaret för bostadsanpassningsbidrag flyttas från kommunstyrelsen till miljöoch byggnadsnämnden. Bygglovsingenjör och bostadsanpassningshandläggare
samverkar redan idag en hel del för att nå bästa möjliga resultat.
§17 som hanterar undertecknande av handlingar tas bort, då den redan regleras i
delegeringsordningen.
Några mindre förändringar av redaktionell karaktär föreslås också.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15
Reglemente Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Sekreterare
Sektorchefer
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten

1
FÖRFATTNINGSSAMLING (3.2.1)
Antagen av
Kommunfullmäktige 2010-12-16 § 153 (KS/2010:1162)
Reviderad av MBN 2011-02-21 § 37 (MBN/2011:24), KF
2016-02-11 § 8 (KS/2015:2156).
Sid 1 (5)

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i
speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter, såväl mot enskild som
mot kommunens egen verksamhet, beträffande byggnadsväsendet och miljö- och
hälsoskydd, enligt tillämplig lagstiftning.
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur man fullgjort de uppgifter
som
delegerats från fullmäktige till nämnden. Rapportering ska ske i den ordning som
fullmäktige
särskilt beslutar om.
§ 1 Verksamhetsområde
Miljö- och byggnadsnämnden är kommunens myndighetsnämnd för byggnadsfrågor
och fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och har det närmaste
inseendet över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen samt de övriga
uppgifter, som enligt annan lagskall fullgöras av den kommunala nämnden inom
byggväsendet. Nämnden beslutar enligt miljöbalken om dispens samt utövar tillsyn
över strandskyddsbestämmelserna.
Miljö- och byggnadsnämnden är samtidigt den kommunala myndighetsnämnd som
enligt Miljöbalken fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt de övrigauppgifter som enligt lag skall fullgöras av denna
nämnd. Myndighetsutövningen och verksamheten i övrigt syftar till att förebygga
och undanröja olägenheter och störningar som påett negativt sätt kan påverka hälsa
och miljö. Nämndens verksamhet inom livsmedelskontrollensyftar till att livsmedel
vid produktion, servering eller saluhållande inte blir skadliga att förtära.
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Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kontrollansvaret enligt lagen om handel med
vissa receptfrialäkemedel. Nämnden skall kontrollera detaljhandelns efterlevnad av
lagen och av de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Miljö- och byggnadsnämnden är räddningsnämnd och ansvarar för
myndighetsbeslut inomräddningstjänsten och sotningsverksamheten .
Miljö- och byggnadsnämnden är den nämnd som enligt alkohollagen och
tobakslagen samt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, fullgör kommunens uppgifter enligt dessa lagar.
Nämnden utöver också tillsyn över rökfria miljöer (som inte är upplåtna endast till
personal) enligt 2 och 4 § § tobakslagen.
Nämnden är också ansvarig för ärenden om bostadsanpassningsbidrag.

§ 2 Verksamhetens inriktning
Miljö- och byggnadsnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheterna bedrivs i
enlighet med de mål, inriktning, och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
lagar och föreskrifter,som reglerar verksamheterna.

§ 3 Övriga uppgifter
Nämnden får besluta om avskrivning av sådan fordran, som kan hänföras till
nämndensverksamhetsområde, om inte annat följer av lag eller fullmäktiges
beslut.
Nämnden är ansvarig för de personregister, som nämnden för, och för diarium och
arkiv.
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen för personuppgiftsbehandlingar inom sin verksamhet.
Nämnden är ansvarig för att internkontroll sker.
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§ 4 Ansvar och befogenheter i övrigt
Nämnden skall också
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, vilka ingår i
nämndensverksamhetsområde,
 äga rätt att överklaga beslut rörande bygglagstiftningen fattade av andra organ,
 på anmodan av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan myndighet
avge yttrande iärenden, som berör nämndens verksamhetsområde,
 vid behov från kommunstyrelsen och övriga nämnder samt beredningar och
tjänstemän infordra de yttranden och upplysningar, som är erforderliga för att
nämnden skall kunnafullgöra sina åligganden,
 med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde
samt

hos kommunfullmäktige,

kommunstyrelsen

eller

andra

kommunala nämnder liksom hos andra myndigheter göra de
framställningar, som befinns påkallade och
 fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter, som av
kommunfullmäktigeöverlämnas till nämnden.
§ 5 Redovisningsskyldighet
Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort
uppdrag från kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de
riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt.
Redovisningen skall ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER
§ 6 Antal ledamöter
Nämnden består av 5 ledamöter och 5 3 ersättare, som utses av kommunfullmäktige.
Nämnden väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år, då val av
fullmäktige ägt rum. Vidare utser fullmäktige ordförande och en vice ordförande på
samma tid. Nämnden skall inte ha utskott.
§ 7 Tid för sammanträde
Nämnden sammanträder på dag och tid, som nämnden bestämmer.

§ 8 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ettsammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra
även om enersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellandem bestämda ordningen.
En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Omstyrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en
ersättare, som kommer längre ner i ordningen.
§ 9 Växeltjänstgöring
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende, fåråter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av
annat hinder änjäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
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styrkebalansen mellan partierna.
§ 10 Inkallande av ersättare
Är ledamot hindrad att närvara vid sammanträde eller del därav, skall han utan
dröjsmål inkallasin ersättare till tjänstgöring.

§ 11 Ersättare för ordföranden
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i
den del avett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande
tillfälligt.
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige
ordföranden harutsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för enlängre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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§ 12 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast 5 dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckninghandlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, skall
den till åldernäldste ledamoten göra detta.
§ 13 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta, att en
paragraf iprotokollet skall justeras omedelbart.
§ 14 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen bör
ledamoten göra det skriftligt. Om ledamot väljer att lämna enbart muntlig motivering
är det ordförandes sakatt bedöma om motiveringen ska tillföras protokollet eller.
Skriftlig motivering ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet. Det ordförandens sak att bedöma om motivering till
reservationen ska tillföras protokollets text eller bifogas paragrafen.
Reservation bör anmälas direkt efter beslut i ett ärende, men måste som senast
anmälas tillkommunstyrelsen före sammanträdet avslutats.
§ 15 Protokollsanteckning
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Ledamot eller tjänstgörande ersättare som anmält en protokollsanteckning ska lämna
denna före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

§ 16 Delgivning
Delgivning med Miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden,
förvaltningschef, ellerannan anställd, som nämnden bestämmer.
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§ 17 Underteckna handlingar, diarieföring
Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av Miljö- och
byggnadsnämnden, skall kontrasigneras av endera förvaltningschefen för miljöoch byggnadsförvaltningen, eller av räddningschefen, var och en inom sitt
respektive verksamhetsområde.
Avtal, andra handlingar och skrivelser, vari beslutanderätten särskilt delegeras ska
undertecknas av respektive delegat.
Avtal, handlingar och skrivelser i övrigt ska undertecknas av den som i sin
befattning har atthandlägga hithörande ärenden (verkställighet).
I övrigt bestämmer nämnden, vem som skall underteckna handlingar.
Handlingar, som inkommer till nämnden och som inte är av ringa betydelse, skall
genast diarieföras eller registreras. I diarium eller register antecknas dagen, då
ärendet eller handlinginkommit, det beslut som fattats, dagen härför och dagen
för beslutets expediering.
§ 17 Miljö- och byggnadsnämndens ordförande
I anslutning till vad i lag och detta reglemente stadgas åligger det Miljö- och
byggnadsnämndensordförande
att närmast under Miljö- och byggnadsnämnden ha insyn över nämndens
verksamhetsområde, med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens
verksamhetoch i sådant avseende ta erforderliga initiativ,
att befrämja erforderlig samverkan mellan Miljö- och byggnadsnämnden och
kommunens övriganämnder och styrelser,
att vid uppvaktning av myndigheter eller vid konferenser och sammanträden med
myndigheter,företag och enskilda företräda Miljö- och byggnadsnämnden, om inte
nämnden för särskilt fall annorlunda beslutat,
att tillse att Miljö- och byggnadsnämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,
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att vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendemän och tjänstemän
på bestämdaoch på förhand angivna tider samt
att i övrigt tillse, att Miljö- och byggnadsnämndens uppgifter fullgöres.
Ordföranden har att inför sammanträde, besiktning eller annan förrättning företa
genomgång ochberedning av i sammanhanget aktuella ärenden med sekreterare,
föredragande eller annan anställd.

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

§ 188

7

2021-10-20

MBN/2021:1623

Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
1. föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ändringar av miljö- och byggnadsnämndens
reglemente
2. ändringarna ska gälla från och med 1 januari 2022. Förändringen som berör antalet
ledamöter § 6, träder i kraft först i samband med ny mandatperiod dvs. 1 januari 2023.
Sammanfattning av ärendet
Beslut har tagits om förändrad organisation. Sektor Miljö och bygg ska bli en del av Sektor
Samhällsutveckling. Denna organisationsförändring kommer att träda i kraft 1 januari 2022.
Förändringen för med sig vissa justeringar av nämndernas ansvarsområden.
Ansvaret för Alkohol (serveringstillstånd) och tobak, liksom ansvaret för bostadsanpassningsbidrag
föreslås flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden.
Det tydliggörs också att då miljö- och byggnadsnämnden är just en myndighetsnämnd, ligger det
ekonomiska planerings- och uppföljningsansvaret på kommunstyrelsen.
Bakgrund
Reglementet innehåller information om vad som är miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om reglementet.
Med anledning av att en omorganisation är på gång, måste kommunens reglementen samtidigt ses
över och uppdateras så att de samspelar med hur den planerade organisationsförändringen ser ut.
De båda myndighetsnämnderna, Miljö- och byggnadsnämnden och Sociala myndighetsnämnden,
blir än mer renodlade myndighetsnämnder och frågor som inte handlar om myndighetsutövning
mot enskild eller mot kommunens egna verksamheter, hänvisas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen blir samtidigt en mer renodlad verksamhetsnämnd och till följd av detta föreslås
att myndighetsärenden som avser alkohol (serveringstillstånd) och tobak flyttats till miljö- och
byggnadsnämnden. Denna flytt av ansvar är lämplig då samverkan redan idag sker mellan
miljöinspektörer och alkoholhandläggare. Av samma skäl föreslås också att ansvaret för
bostadsanpassningsbidrag flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden.
Bygglovsingenjör och bostadsanpassningshandläggare samverkar redan idag en hel del för att nå
bästa möjliga resultat.
§17 som hanterar undertecknande av handlingar tas bort, då den redan regleras i
delegeringsordningen.
Några mindre förändringar av redaktionell karaktär föreslås också.

Comfact Signature Referensnummer: 1203111

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2021-10-20

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-27
Reglemente Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Sekreterare
Sektorchefer

Comfact Signature Referensnummer: 1203111
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TAXA FÖR
PLANAVGIFT
ENLIGT PLANOCH BYGGLAGEN
Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanfattning

mPBB för 2021 är 47,6
Justeringsfaktorn N är 1,2
Planfaktor och objektsfaktor enligt tabell.
Planavgift för enbostadshus enligt tabell 2
Planavgift för flerbostadshus, verksamheter enligt tabell 3
Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2022.

Planavgifter
Denna taxa gäller för nämndens planverksamhet. Avgifterna tas ut i enlighet med 12 kap. 811 § Plan- och bygglagen (2010:900). Där anges:

Byggnadsnämnden får enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller
områdesbestämmelser, om
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en
byggnad och
2.

den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna.

2

Benämningar av faktorer för beräkning av planavgifter
mPBB

”Milliprisbasbelopp” en tusendels

prisbasbelopp
N
Justeringsfaktor (beslutas av KF i samband med bygglovstaxan)
OF

Objektfaktor

R

Reduceringsfaktor

BTA

Bruttoyta

OPA

Öppenarea

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Planavgift beräknas efter BTA + OPA.
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare
upp- förd byggnad till en ny plats.
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av
byggnadens volym.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall vid prövningstillfället
gällande mätregler enligt Svensk Standard gälla i tillämplig
omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade
ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m.
skall beräkningsregler och definitioner enligt plan- och
byggförordningen tillämpas.
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Tabell 1 Objektsfaktor
Objektsfaktor (OF) för handläggning av ny- och tillbyggnad
flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar.
Area (m2) – BTA + OPA

O
F

Byggnader, anläggningar inkl.
bygglovpliktiga komplementbyggnader
0-49

4

50-129

6

130-199

8

200-299

10

300-499

14

500-799

20

800-1199

26

1 200-1 999

36

2 000-2 999

46

3 000-3 999

56

4 000-4 999

64

5 000-5 999

72

6 000-7 999

88

8 000-9 999

100

10 000-14 999

125

15 000-24 999

170

25 000-49 999

235

50 000-100 000

400

Härutöver

+ 3/1000 m2

Mycket enkla byggnader < 50 m2*

2

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är
bygglov- befriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade
uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.
4

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport
räknas den sammanlagda BTA + OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas
area- faktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA
enligt tabell 1.

5

Avgift för detaljplan
Om avgiften inte reglerats genom ett plankostnadsavtal, skall planavgiften att tas ut i
samband med bygglov. Planavgiften betalas av den eller de som har nytta av detaljplanen.
Planavgiften för gällande detaljplaner ska motsvara nämndens självkostnad för arbetet.
Planavgiften består av fasta priser för ärenden som rör enbostadshus och
komplementbyggnader till dessa, enligt tabell 2. För andra byggnader och anläggningar
baseras planavgiften på area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea), enligt tabell 3.
Planavgifter
Denna taxa gäller för nämndens planverksamhet. Avgifterna tas ut i enlighet med 12 kap. 811 § Plan- och bygglagen (2010:900).

TABELL 2. Planavgift för enbostadshus
Avgift = mPBB x PF x N
Objekt

Planfaktor
(PF)

Planfaktor (PF)
Tillbyggnad /Ändring

Nybyggnad
Enbostadshus (oberoende av area)

700

350

Exempel: Planavgift 2021

39 984 kr

19 992 kr

(47,6*PF*1,2)

OBS! För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas
planfaktor som för nybyggnad

TABELL 3. Planavgift för Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, radhus och
kedjehus med gemensam fastighet, byggnader för verksamheter och
anläggningar
Avgift = mPBB x OF x PF x N
OF sätts enligt tabell 1 och PF enligt tabell nedan

www.skl.se

Planfaktor

Planfaktor

Planfaktor

(PF)

(PF)

(PF)

Nybyggnad
Detaljplan inkl program

220

Tillbyggnad

Ändring

100

100

OBS! För mycket enkla byggnader eller åtgärder används reduceringsfaktor R=0,2
Avgift för mycket enkla byggnader = mPBB x OF x PF x N x R

www.skl.se
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Kommunförvaltningen
Rickard Karlsson
telefon 0304-33 43 07
e-post: rickard.karlsson@orust.se

Antagande av taxa för ny planavgift
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Med stöd av 12 kap 9 § plan- och bygglagen anta taxa för planavgift.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunen själv bekostar nya detaljplaner och ändringar av
befintliga planer på privat mark utan plankostnadsavtal finns behov av att få en
finansiering i efterhand. En finansiering som är proportionerlig till kostnaderna för
planarbete och utredningar. Den idag gällande planavgiften har historiskt inte varit
aktuell att använda. Idag pågår ett antal detaljplaner på privat mark, såsom ändringar av
fritidshusområden till åretruntområden – och även i framtiden bedöms ett antal sådana
detaljplaner ske i kommunal regi, varför en översyn av planavgiften är nödvändig.
Planavgiften har två olika konstruktioner beroende på om det avser ett enbostadshus
eller någon annan typ av bebyggelse (verksamhet, flerbostadshus, kontor, centrum
m.m.). Den viktigaste förändringen som föreslås för enbostadshus avser att ta bort
undantaget för avgiftsbefrielse för komplementbyggnader och tillbyggnader som är
mindre än 50 kvm. En fortsatt tillämpning av detta undantag skulle för
fritidshusområdena omfatta en stor andel av sökta bygglov och därmed inte generera
något tillskott till finansieringen av planarbetet. För att få en rättvisare fördelning av
kostnadstäckningen samt undvika för nybyggandet hämmande ekonomiska
tröskeleffekter föreslås istället en generell sänkning av den så kallade planfaktorn.
Sammantaget innebär det att den nya planavgiften blir lägre men omfattar alla
bygglovspliktiga åtgärder.
För allt annat än enbostadshus har den nuvarande planavgiften bedömts vara tillräckligt
ändamålsenlig och uppfyller de grundläggande kraven på bl.a. självkostnadsprincipen.
Ett behov har dock identifierats av att justera avgiften för mycket enkla byggnader. I
dessa fall är det uppenbart att åtgärdens omfattning och karaktär inte står i rimlig
proportion till avgiftens storlek. Det gäller framförallt enklare lager- och
verksamhetslokaler. I dessa fall har en reduceringsfaktor (R) införts i
taxekonstruktionen.
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Utredning
Bakgrund
Detaljplanen i kommunala exploateringsprojekt på egen mark bekostas av kommunen
inom ramen för beslutad driftbudget. För privata exploateringsprojekt och planer skall
plankostnadsavtal tecknas med exploatör/fastighetsägare för att uppnå en
kostnadstäckning för nedlagt planarbete och nödvändiga utredningar samt att reglera
parternas övriga åtaganden. Inom stora planområden med i huvudsak befintlig
bebyggelse är alla fastighetsägare och föreningar möjliga intressenter. Att teckna
planavtal med många enskilda berörda är inte praktiskt möjligt och genomförbart. I
dessa, relativt få fall, behöver kommunen ta ut plankostnaden i efterskott, genom så
kallad planavgift, som tas ut i samband med bygglovsprövningen. Det juridiska stödet för
att tillämpa planavgift framgår av plan- och bygglagen 12 kap 9 § där det anges att:
9 § Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra
åtgärder sin behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Det som enligt
första stycket gäller i fråga om en byggnad ska också tillämpas på en anläggning som kräver bygglov
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 7 §.
Nuläge
Orust kommun har en taxa för planavgift från 2011 som inte funnits behov av att
tillämpa tidigare. Taxan är tillämplig på planer efter Plan- och bygglagens införande
1987, vilket innebär att tidigare framtagna byggnadsplaner och stadsplaner inte omfattas
av planavgifter. I praktiken har dock planavgifter inte debiterats eftersom i princip alla
planer bekostats av antingen kommunen via kommunala exploateringsprojekt eller via
plankostnadsavtal med exploatör/fastighetsägare.
Översynen av planavgiften aktualiseras av att ett flertal större planuppdrag på privat
mark görs och kommer att göras i kommunal regi. Detta förutsätter således att
kostnadstäckning för dessa planarbeten tas t i efterhand i samband med
bygglovsprövningen. Exempel på pågående planläggning är fritidshusområden där
detaljplaner ändras för att skapa förutsättning för åretruntboende. Även kommande
bevarande- och utvecklingsplaner i vissa kustsamhällen samt komplexa planer i tätort
utan plankostnadsavtal kommer att kräva ett finansieringsbehov i efterhand genom
planavgift.
Den nu gällande taxans utformning är inte ändamålsenlig i flera avseenden, t.ex. när det
gäller vilka byggnadsåtgärder som omfattas av planavgiften och avgiftens
kostnadstäckning för nedlagda kostnader. Nuvarande planavgift har också visat sig bli
oproportionerligt hög för både nybyggnader och tillbyggnader av enbostadshus för att
kunna motiveras utifrån kravet på självkostnadstäckning för planarbetet.
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Förslag på ny planavgift
Nuvarande planavgift består av fasta priser för ärenden som rör enbostadshus och
komplementbyggnader till dessa, se tabell 2. För andra byggnader och anläggningar
baseras planavgiften i huvudsak på area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea), se
tabell 3. Konstruktionen av planavgiften kommer ursprungligen från Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) och grundprincipen har stor spridning nationellt.
I nuvarande planavgift för enbostadshus finns en avgiftsbefrielse för
komplementbyggnader och tillbyggnader som är mindre än 50 kvm. Detta undantag har
bedömts nödvändigt att ta bort eftersom det för omvandlingsplaner för
fritidshusområden till åretruntområden samt för bevarande-/utvecklingsplaner i
kustsamhällena skulle innebära att en stor andel av de bygglovspliktiga åtgärderna inte
skulle generera någon planavgift. Istället har en sänkning av planfaktorn, i tabell 2, från
1200 till 700 för nybyggnation och från 600 till 350 för tillbyggnad setts som mer
rättvisande. Detta eftersom alla som har nytta av planen ska vara med och täcka
kostnader för planens framtagande. En sänkning av planfaktorn i tabell 2 motiveras
också utifrån ett behov av att undvika hämmande ekonomiska tröskeleffekter. Den
sammanlagda kostnaden för bygglov och planavgift bör inte verka avskräckande från att
söka bygglov. Sammantaget innebär det att den nya planavgiften blir lägre men omfattar
alla bygglovspliktiga åtgärder. Den totala kostnaden för ett bygglov för nybyggnad skulle
med den nya planavgiften hamna på cirka 70 000 kronor. Med dagens gällande taxa är
motsvarande kostnad uppe i knappt 100 000 kronor.
Vidare ska eftersträvas att uppnå en finansieringsgrad så nära självkostnad som möjligt
för upprättande av de aktuella detaljplanerna. Vad gäller omvandlingen av
fritidshusområdena så uppnås en finansieringsgrad motsvarande självkostnad för
kommunen vid det antal bygglov som motsvarar cirka 20 procent av de berörda
ingående fastigheterna (50/50 nybyggnad respektive tillbyggnad antas). Något som
bedöms uppnås inom 10-20 år.
När det gäller planavgiften för ny- och tillbyggnad av flerbostadshus, byggnader för
verksamheter och anläggningar har behovet av justeringar av gällande taxa inte bedömts
föreligga annat än för mycket enkla byggnader. I dessa fall är det uppenbart att
åtgärdens kostnad, omfattning och karaktär inte står i rimlig proportion till avgiftens
storlek. Det gäller enklare lagerlokaler såsom exempelvis båthallar. I dessa fall har en
reduceringsfaktor (R) på 0,2 införts i taxekonstruktionen för tabell 3.
Beslutet får överklagas enligt 13 kap kommunallagen (laglighetsprövning) till
förvaltningsrätten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
Taxa för planavgift enligt plan- och bygglagen
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Beslutet skickas till
Plan
Mark- och exploatering
Miljö- och bygg
Affärsdrivande verksamhet
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Rickard Karlsson
Planchef
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

§ 201
Antagande av taxa för ny planavgift

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-11

KS/2021:1102

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Med stöd av 12 kap 9 § plan- och bygglagen anta taxa för planavgift.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunen själv bekostar nya detaljplaner och ändringar av befintliga planer
på privat mark utan plankostnadsavtal finns behov av att få en finansiering i efterhand. En
finansiering som är proportionerlig till kostnaderna för planarbete och utredningar. Den idag
gällande planavgiften har historiskt inte varit aktuell att använda. Idag pågår ett antal detaljplaner
på privat mark, såsom ändringar av fritidshusområden till åretruntområden – och även i
framtiden bedöms ett antal sådana detaljplaner ske i kommunal regi, varför en översyn av
planavgiften är nödvändig.
Planavgiften har två olika konstruktioner beroende på om det avser ett enbostadshus eller någon
annan typ av bebyggelse (verksamhet, flerbostadshus, kontor, centrum m.m.). Den viktigaste
förändringen som föreslås för enbostadshus avser att ta bort undantaget för avgiftsbefrielse för
komplementbyggnader och tillbyggnader som är mindre än 50 kvm. En fortsatt tillämpning av
detta undantag skulle för fritidshusområdena omfatta en stor andel av sökta bygglov och därmed
inte generera något tillskott till finansieringen av planarbetet. För att få en rättvisare fördelning av
kostnadstäckningen samt undvika för nybyggandet hämmande ekonomiska tröskeleffekter
föreslås istället en generell sänkning av den så kallade planfaktorn. Sammantaget innebär det att
den nya planavgiften blir lägre men omfattar alla bygglovspliktiga åtgärder.
För allt annat än enbostadshus har den nuvarande planavgiften bedömts vara tillräckligt
ändamålsenlig och uppfyller de grundläggande kraven på bl.a. självkostnadsprincipen. Ett behov
har dock identifierats av att justera avgiften för mycket enkla byggnader. I dessa fall är det
uppenbart att åtgärdens omfattning och karaktär inte står i rimlig proportion till avgiftens storlek.
Det gäller framförallt enklare lager- och verksamhetslokaler. I dessa fall har en reduceringsfaktor
(R) införts i taxekonstruktionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
Taxa för planavgift enligt plan- och bygglagen
Beslutet skickas till
Plan
Mark- och exploatering
Miljö- och bygg
Affärsdrivande verksamhet
Orust kommuns författningssamling
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 237
Antagande av taxa för ny planavgift
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Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Med stöd av 12 kap 9 § plan- och bygglagen anta taxa för planavgift.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunen själv bekostar nya detaljplaner och ändringar av befintliga planer
på privat mark utan plankostnadsavtal finns behov av att få en finansiering i efterhand. En
finansiering som är proportionerlig till kostnaderna för planarbete och utredningar. Den idag
gällande planavgiften har historiskt inte varit aktuell att använda. Idag pågår ett antal detaljplaner
på privat mark, såsom ändringar av fritidshusområden till åretruntområden – och även i
framtiden bedöms ett antal sådana detaljplaner ske i kommunal regi, varför en översyn av
planavgiften är nödvändig.
Planavgiften har två olika konstruktioner beroende på om det avser ett enbostadshus eller någon
annan typ av bebyggelse (verksamhet, flerbostadshus, kontor, centrum m.m.). Den viktigaste
förändringen som föreslås för enbostadshus avser att ta bort undantaget för avgiftsbefrielse för
komplementbyggnader och tillbyggnader som är mindre än 50 kvm. En fortsatt tillämpning av
detta undantag skulle för fritidshusområdena omfatta en stor andel av sökta bygglov och därmed
inte generera något tillskott till finansieringen av planarbetet. För att få en rättvisare fördelning av
kostnadstäckningen samt undvika för nybyggandet hämmande ekonomiska tröskeleffekter
föreslås istället en generell sänkning av den så kallade planfaktorn. Sammantaget innebär det att
den nya planavgiften blir lägre men omfattar alla bygglovspliktiga åtgärder.
För allt annat än enbostadshus har den nuvarande planavgiften bedömts vara tillräckligt
ändamålsenlig och uppfyller de grundläggande kraven på bl.a. självkostnadsprincipen. Ett behov
har dock identifierats av att justera avgiften för mycket enkla byggnader. I dessa fall är det
uppenbart att åtgärdens omfattning och karaktär inte står i rimlig proportion till avgiftens storlek.
Det gäller framförallt enklare lager- och verksamhetslokaler. I dessa fall har en reduceringsfaktor
(R) införts i taxekonstruktionen.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-10-11 § 201 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Med stöd av 12 kap 9 § plan- och bygglagen anta taxa för planavgift.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
Taxa för planavgift enligt plan- och bygglagen
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Orust kommun
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Plan
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Miljö- och bygg
Affärsdrivande verksamhet
Orust kommuns författningssamling
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Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning, daterad 2021-09-28
Sammanfattning av ärendet
En gemensamhetsanläggning driftas antingen av delägarförvaltning eller en
samfällighetsförening, där fastighetsägarna själva sköter underhåll, investeringar och
liknande. I samband med att en gemensamhetsanläggnings vatten- och
avloppsanläggning kräver större underhåll eller investeringar är det vanligt att
fastighetsägarna i de delägande fastigheterna i gemensamhetsanläggningen undersöker
möjligheten att överlåta anläggningen till den kommunala VA-huvudmannen.
Denna riktlinje ska vara ett stöd för att hantera dessa ärenden enligt den kommunala
likställighetsprincipen och klargöra i vilka situationer det kan bli aktuellt att enskilda vaanläggningar övertas av kommunen. Målgruppen för riktlinjen är kommunens
handläggare samt företrädare för samfällighetsföreningar för vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-22
Riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning, daterad 2021-09-28
Beslutet skickas till
Affärsdrivande verksamhet
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
Tf. affärsdrivande chef

Kommunalt övertagande av
enskilda va-anläggningar
Riktlinje

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)

Riktlinje

Kommunstyrelsen

KS/xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-xx)

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m.

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum)

20xx-xx-xx - Gäller tills

Sektorchef

KS/20xx:NNNN § NNN (201x-xx-xx)

vidare

samhällsutveckling

Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

Sektor samhällsutveckling

Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00

Samfällighetsföreningar
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Övertagande av gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp – Riktlinje
Inledning
För att en fastighet ska anses lämplig för bostadsändamål krävs att den har tillgång till
viss infrastruktur, däribland vatten och avlopp. Lantmäterimyndigheten har möjlighet
att bilda gemensamhetsanläggningar (GA) för att tillgodose flera fastigheters behov av
vattenförsörjning och avlopp. En gemensamhetsanläggning driftas antingen av
delägarförvaltning eller en samfällighetsförening, där fastighetsägarna själva sköter
underhåll, investeringar och liknande. I samband med att en
gemensamhetsanläggnings vatten- och avloppsanläggning kräver större underhåll eller
investeringar är det vanligt att fastighetsägarna i de delägande fastigheterna i
gemensamhetsanläggningen undersöker möjligheten att överlåta anläggningen till den
kommunala VA-huvudmannen. Denna riktlinje ska vara ett stöd för att hantera dessa
ärenden enligt den kommunala likställighetsprincipen.
Att ta över en va-anläggning innebär att ett antal skyldigheter överförs från
gemensamhetsanläggningens fastigheter till Orust kommun. Bland annat gäller detta
driftansvar samt planering och ekonomisk ansvar för investeringar. Övertagande av
va-anläggningar kan ske när kommunen anser att anläggningarna ska ingå i den
allmänna va-anläggningen inom ett verksamhetsområde. I dessa fall blir lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster tillämplig.
De gemensamhetsanläggningar som finns idag kan placeras i tre kategorier: de
innanför verksamhetsområde, de i närheten av befintliga verksamhetsområden samt
de som med marginal är utanför befintliga verksamhetsområden. Dessa tre kategorier
medför olika avvägningar i diskussioner om att överta en anläggning, men riktlinjen är
skriven för att alla tre ska kunna hanteras i enlighet med riktlinjen. En förutsättning
för att en gemensamhetsanläggning ska övertas är alltid att kommunen har för avsikt
att införliva den i sitt eget va-nät eller att den redan ligger inom ett
verksamhetsområde.
Riktlinjens syfte och målgrupp
Riktlinjen ska vara ett stöd för att hantera ärenden enligt den kommunala
likställighetsprincipen och klargöra i vilka situationer det kan bli aktuellt att enskilda
va-anläggningar övertas av kommunen. Målgruppen för riktlinjen är kommunens
handläggare samt företrädare för samfällighetsföreningar för vatten och avlopp.
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Övertagande av gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp – Riktlinje
Relaterade styrdokument
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
VA-plan
VA-taxa
Riktlinje
Övertagandeprocess
En samfällighetsförening som önskar utreda möjligheten att kommunen ska överta
föreningens va-anläggning ska göra en skriftlig ansökan hos förvaltningen om
utredning av förutsättningarna. Ansökan ska bestyrkas genom protokollfört beslut i
föreningens styrelse eller beslut på medlemsmöte.
Efter mottagande av ansökan ska förvaltningen göra en förbesiktning av vaanläggningen för att göra en bedömning om den kan vara aktuell för övertagande. En
förutsättning för övertagande är att anläggningen är av sådan art och har ett sådant
skick att den kan införlivas i den allmänna va-anläggningen. Vid förbesiktningen görs
en översiktlig bedömning om anläggningen har en sådan status eller att den med
rimliga insatser kan nå en sådan status att den kan komma att tas över. Som exempel
på grundförutsättningar som kan omöjliggöra övertagande kan till exempel vara att
ledningarna inte kan nås för underhåll med spolbil, grävmaskin etc. på grund av liten
bredd, dålig bärighet i tillfartsväg, ledningar går under byggnad eller annan bristande
grundförutsättning. Förbesiktningens huvudsyfte är att föreningen inte ska börja
bekosta undersökningar och åtgärder om det ändå inte finns rimlig förutsättning för
övertagande.
Vid positiv förbesiktning åligger det sedan föreningen att göra en noggrann teknisk
genomgång av sin va-anläggning och visa att samtliga 11 nedan upptagna tekniska
krav är uppfyllda eller kan uppfyllas, om inte undantag kan göras. En sådan
genomgång utförs lämpligen med hjälp av va-konsult. Genomgången bekostas av
föreningen.
Med genomgången som grund kan sedan föreningen besluta om man vill gå vidare
med en ansökan om kommunalt övertagande eller att man konstaterar att kostnaden
blir för hög att åtgärda va-anläggningen till erforderlig standard. Beslutar föreningen
att gå vidare ska en framställan om övertagande göras till förvaltningen som bereder
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ärendet för beslut i kommunstyrelsen. Beslut om övertagande tas slutligt av
kommunfullmäktige.
Efter positivt beslut i kommunfullmäktige kan va-anläggningen tas över förutsatt att
alla vid genomgången påtalade brister är åtgärdade eller att kommunen godkänner
anläggningen skick. Va-anläggningen kan sedan övertas av kommunen och
övertagandet regleras i ett särskilt övertagandeavtal mellan föreningen och
kommunen. Med stöd i övertagandeavtalet kan sedan lantmäteriet besluta om
ledningsrätt för den allmänna va-anläggningen och att gemensamhetsanläggningen
upphör. Kommunen kan därefter besluta om att inrättande av verksamhetsområde för
berörda fastigheter och får därmed ansvara för vatten och avlopp inom området.
Kompletterande anläggningsavgift för anslutning till den kommunala va-anläggningen
för varje fastighet tillkommer när kommunen inrättat ett verksamhetsområde.
Anläggningsavgiften kan till vissa delar vara erlagd sen tidigare, men för varje
fastighet tillkommer en så kallad förbindelsepunktsavgift enligt gällande va-taxa.
Förbindelsepunktsavgiften betalas enligt vid varje tidpunkt gällande va-taxa efter det
att kommunen upprättat och anvisat förbindelsepunkt i vederbörlig ordning.
Tekniska krav för övertagande
Följande tekniska krav enligt punkt 1-11 nedan bör vara uppfyllda innan övertagande
kan ske om inte undantag kan göras.
1. Ledningar ska ligga frostfritt på ett djup av minst 1,5 m, om de inte ligger på
detta djup så kan isolerlåda användas tillsammans med värmekabel. El till
värmekabel ska vara ett fristående abonnemang.
2. Det ska finnas ledningsrätt över samtliga ledningsträckningar och anordningar,
om det inte finns ska det finnas markupplåtelseavtal där det tydligt framgår att
kommunen beviljas ledningsrätt i samband med ledningsrättsansökan.
3. Ledningsnätet ska vara tillgängligt för underhåll genom tillräckligt utrymme för
uppgrävning etc. Ledningar får inte vara överbyggda med fasta installationer.
4. Avloppsledningsnätet ska vara utrustat med rensningsmöjligheter såsom
spolbrunnar, nedstigningsbrunnar i tillräcklig omfattning.
5. Alla tryckledningar ska täthetsprovas enligt Svenskt vatten VAV P78.
6. Skicket på ledningar och brunnar med mera ska bedömas. Alla
självfallsledningar (spill och dagvatten) ska besiktigas genom TV-inspektion.
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Övertagande av gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp – Riktlinje
Skador eller brister såsom inläckage, deformation ska åtgärdas innan
övertagande. Färgning eller rökning kan ske om misstanke om felkoppling
finns.
7. Okulärbesiktning av anläggningens besiktningsbara armaturer såsom ventiler,
brunnar med mera skadade eller icke fungerande armaturer ska bytas.
8. Varje fastighet ska ha en egen vattenmätare som kommunen monterar i en av
fastighetsägaren installerad vattenmätarkonsol. Installationen ska följa
anvisningarna enligt kommunens ABVA.
9. Det ska finnas en fungerande servisventil för vatten vid fastighetsgräns +/- 0,5
m, som är tillgänglig för kommunens personal.
10. Alla ventiler och brunnar samt andra anordningar ska vara uppmärkta enligt
kommunens standard.
11. Underlag från inmätning av ledningar ska skickas till kommunen i plansystem
SWEWREF99 12 00 och höjdsystem RH2000, det ska även följa Svenskt
vattens punktbeteckningar för vatten och avlopp m.m. Kontakta kommunens
GIS samordnare för mer information.

Förvalta riktlinjen
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för riktlinjen ansvarar för att ta del av och efterleva den.
Avvikelser och förslag
Den som läser riktlinjen och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar riktlinjen såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för riktlinjen.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-11

§ 181
KS/2021:823
Riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anta riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning, daterad 2021-09-28.
Sammanfattning av ärendet
En gemensamhetsanläggning driftas antingen av delägarförvaltning eller en samfällighetsförening,
där fastighetsägarna själva sköter underhåll, investeringar och liknande. I samband med att en
gemensamhetsanläggnings vatten- och avloppsanläggning kräver större underhåll eller
investeringar är det vanligt att fastighetsägarna i de delägande fastigheterna i
gemensamhetsanläggningen undersöker möjligheten att överlåta anläggningen till den kommunala
VA-huvudmannen.
Denna riktlinje ska vara ett stöd för att hantera dessa ärenden enligt den kommunala
likställighetsprincipen och klargöra i vilka situationer det kan bli aktuellt att enskilda vaanläggningar övertas av kommunen. Målgruppen för riktlinjen är kommunens handläggare samt
företrädare för samfällighetsföreningar för vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-22
Riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning, daterad 2021-09-28
Beslutet skickas till
Affärsdrivande verksamhet
Orust kommuns författningssamling
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-27

§ 238
KS/2021:823
Riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning, daterad 2021-09-28.
Reservationer och särskilda uttalanden
Kia Nordqvist (MP) och Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se sida 15).
Sammanfattning av ärendet
En gemensamhetsanläggning driftas antingen av delägarförvaltning eller en samfällighetsförening,
där fastighetsägarna själva sköter underhåll, investeringar och liknande. I samband med att en
gemensamhetsanläggnings vatten- och avloppsanläggning kräver större underhåll eller
investeringar är det vanligt att fastighetsägarna i de delägande fastigheterna i
gemensamhetsanläggningen undersöker möjligheten att överlåta anläggningen till den kommunala
VA-huvudmannen.
Denna riktlinje ska vara ett stöd för att hantera dessa ärenden enligt den kommunala
likställighetsprincipen och klargöra i vilka situationer det kan bli aktuellt att enskilda vaanläggningar övertas av kommunen. Målgruppen för riktlinjen är kommunens handläggare samt
företrädare för samfällighetsföreningar för vatten och avlopp.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-10-11 § 181 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anta riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning, daterad 2021-09-28.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Larsson (C) samt Kia Nordqvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag med tillägget av ytterligare en punkt i riktlinjerna under rubriken Tekniska krav för
övertagande med lydelsen:
Det skall finnas en tydlig teknisk beskrivning av klassning på rören som uppfyller gällande krav.
Beslutsgång
Ordföranden ställer liggande förslag mot Lars Larssons (C) samt Kia Nordqvists (MP) förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja- röst för liggande förslag från utskottet för samhällsutveckling.
Nej- röst för Lars Larssons (C) och Kia Nordqvists (MP) förslag.
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-27

Omröstningsresultat
Med 9 ja- röster för utskottet för samhällsutveckling förslag och 5 nej-röster för Lars Larssons
(C) och Kia Nordqvists (MP) förslag, har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med utskottet för
samhällsutvecklings förslag. Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-22
Riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning, daterad 2021-09-28
Beslutet skickas till
Affärsdrivande verksamhet
Orust kommuns författningssamling
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Datum

Diarienummer

2021-09-23

KS/2018:1276
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Kommunförvaltningen
Erik Ysander
telefon 0304-33 40 00
e-post: erik.ysander@orust.se

Markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för del av Röra-Hogen 2:1
Sammanfattning av ärendet
För området finns en detaljplan som vann laga kraft 2015-02-21. Detaljplanen möjliggör
småindustri och är avsedd för den typ av mindre eller medelstora företag som finns
inom nuvarande industriområde vid Lunden.
Området för markanvisning är cirka 12 hektar av fastigheten Röra-Hogen 2:1 och
omfattar all mark som i detaljplanen utgör kvartersmark för industri. Området avses
avstyckas och säljas till exploatör som iordningställer och erbjuder industritomter på
marknaden. Tillfartsväg till området samt vattenledningar inom området och fram till
kommunens anslutningspunkt anläggs och bekostas av exploatören. Exploatören
förutsätts svara för samtliga kostnader som exploateringen medför. Genomförandeavtal
som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parter ska tecknas med exploatören.
Utredning
Efter att Hogens industriområde inarbetats i kommunens översiktsplan tecknades avtal
med NCC Bygg AB 1990, enligt vilket NCC skulle svara för samtliga kostnader för
områdets utbyggnad inklusive kostnaderna för att upprätta detaljplan för området. NCC
förband sig att leverera färdig industrimark i takt med efterfrågan på industrimark och
till ett pris enligt överenskommen taxa.
Arbetet med att upprätta en detaljplan för området påbörjades 1991 men när
detaljplanen slutligen vann laga kraft 2015 hade NCC inte längre något intresse av att
exploatera området på grund av att priset på bergkrossmaterial sjunkit. Detta innebar
enligt NCCs bedömning att kostnaden för att ta fram industrimark skulle bli högre än
marknadsvärdet för industritomter i området.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 § 73 att upphäva avtalet med NCC genom
en överenskommelse innebärande att NCC och kommunen delade på NCCs
plankostnader.
Nuläge
Intill den planerade tillfartsvägen till markanvisningsområdet bedriver Orust ridklubb
sin verksamhet. Utbyggnad av industriområdet bedöms enligt detaljplanen inte innebära
några större olägenheter för ridklubben.
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På markanvisningsområdet bedriver kommunen idag aktivt skogsbruk. Slutavverkning
sker innan markanvisningsområdet säljs.
Kommunen har i dagsläget inte några industritomter till försäljning i Henån, men
framtagande av några kommunala industritomter pågår inom detaljplanen för Bön 1:8
m.fl. samt del av Lundens industriområde. För den resterande industrimarken inom
denna detaljplan föreslås försäljning genom markanvisning till exploatör som bygger ut
industriområdet på samma sätt som denna markanvisning för Hogens industriområde.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att det finns ett långsiktigt behov av industrimark i Henån.
Förvaltningen föreslår att markanvisning genomförs för del av fastigheten Röra-Hogen
2:1, enligt Inbjudan till markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1. Markanvisningen
föreslås genomföras med jämförelseförfarande enligt antagna riktlinjer för
markanvisningar. Vid utvärderingen av inkomna förslag sker bedömning utifrån hur väl
förslagen uppfyller angivna bedömningskriterier. Exploatören ska i sitt förslag bl.a. ange
anbud på markpriset. Kommunen sätter ett lägsta acceptpris och för att förslaget ska
utvärderas i övriga bedömningskriterier får anbudet inte understiga acceptpriset.
Marken tilldelas den exploatör vars förslag innebär den bästa helhetslösningen.
Kommunstyrelsen godkänner utvald exploatör.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
Inbjudan till markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Inbjudan till markanvisning för
del av Röra-Hogen 2:1

Henån är kommunens centralort och erbjuder ett brett utbud av offentlig och
kommersiell service, goda kommunikationer.
Planområdet ligger strax väster om Henåns samhälle vid väg 752 mot Ellös, ca 1 km
från Lundens industriområde och ca 3 km från väg 160.
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Inbjudan till markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1
1 Förutsättningar för markanvisningen
Kommunen har antagna riktlinjer för markanvisning som är vägledande vid samtliga
markanvisningar i Orust kommun.
På uppdrag av kommunstyrelsen bjuder Orust kommun in till en markanvisning för
anläggande av nytt industriområde i Hogen i Henån. Markanvisningen sker genom ett
jämförelseförfarande där exploatörer får lämna in anbud på hur de vill bebygga ett
område utifrån ett antal villkor som kommunen har satt upp. Marken tilldelas den
exploatör vars förslag stämmer bäst överens med ställda kriterier.
Kommunen välkomnar förslag med skisser och anbud, som ska vara Orust kommun
tillhanda senast 2021-12-21
1.1 Detaljplan
För området finns en detaljplan som vann laga kraft 2015-02-21. Detaljplanen
möjliggör småindustri inom ett område om ca 12 hektar av fastigheten Röra-Hogen 2:1.
Området är avsett för den typ av mindre eller medelstora företag, av både tillverkande
och mer serviceinriktad typ, som finns inom nuvarande industriområde vid Lunden.
Kommunen har inte för avsikt att medge miljöstörande verksamheter i området.
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1.2 Markområdet
Området för markanvisning är cirka 12 hektar stort och omfattar del av fastigheten
Röra-Hogen 2:1. Fastigheten ägs av Orust kommun. Området utgörs av ett skogsklätt
bergsområde med markhöjder som varierar mellan 60 och 80 meter över havet.
De topografiska förutsättningarna i området är sådana att en relativt omfattande
plansprängning måste genomföras för att området ska kunna utnyttjas för
industriändamål, vilket kan generera ett överskott av krossmaterial.
Markanvisningsområdet består av den yta som i detaljplanen utgörs av kvartersmark.
Kommunen ansöker och exploatören bekostar den fastighetsbildning som behöver
genomföras för att bilda en egen fastighet av markanvisningsområdet. Exploatören
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ansöker och bekostar framtida fastighetsbildning för att avstycka industritomter för
försäljning.
1.3 Exploatering
Detaljplanen medger industritomter till en storlek av 1 000 till 40 000 m2, max 50 %
av tomtytan får bebyggas. Tillåten byggnadshöjd varierar mellan 6 och 10 meter.
Exploateringen ska ske etappvis enligt planbeskrivningen. Inom 5 år från att
genomförandeavtal tecknats ska minst 5 industritomter till en sammanlagd areal om
minst 20 000 kvm färdigställts och erbjudits på marknaden. Inom 10 år från att
genomförandeavtal tecknats ska ytterligare minst 10 industritomter till en
sammanlagd areal om minst 40 000 kvm färdigställts och erbjudits på marknaden.
Inom 15 år ska hela planområdet om ca 12 hektar vara utbyggt. Justeringar av
etappindelning och utbyggnadstakt kan ske i skriftlig överenskommelse mellan
kommunen och exploatören.
1.4 VA- och dagvattenanläggningar
Vatten- och spillvattenledningar ska projekteras och byggas ut från anvisad
anslutningspunkt vid Lundens industriområde. Industritomterna ska anslutas till det
kommunala va-nätet och dagvatten ska ledas till ett
utjämningsmagasin/sedimenteringsdamm som anläggs vid utfartsvägens anslutning
mot allmänna vägen. Utjämningsmagasin/sedimenteringsdamm ska anläggas med
oljeavskiljare samt tillslutande funktion vid utloppet, enligt planbeskrivning och
miljökonsekvensbeskrivning. Dammen ska ha en yta på 4000kvm och dimensioneras
för en ungefärlig uppehållstid för vattnet på 2-3 dygn. Reningskrav och funktionskrav
ska specificeras i dialog med tillsynsmyndigheten.
Exploatören bygger och bekostar va-anläggningarna inkl. dagvattenanläggning och
damm. Utjämningsmagasin/sedimenteringsdamm ska vara färdig innan sprängning
påbörjas i området. Anslutning till det kommunala va-nätet ska ske innan första
tomten säljs. Exploatören förutsätts betala alla avgifter enligt gällande taxor.
1.5 Trafik och parkering
Området ska trafikförsörjas genom en ny väg som ansluter mot väg 752 (Ellösvägen).
Vägen utförs med en körbana med bredden 7 meter och vägen samt befintlig GC-väg
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beläggs med asfalt. Vägarna ska vara färdigställda med bärlager av AG fram till
respektive tomtgräns innan tomtförsäljning sker. Vägarna ska vara belagda med
slitlager senast när området är fullt utbyggt eller senast 10 år efter att
genomförandeavtal tecknats.
Vid anslutningen av tillfartsvägen mot väg 752 kan Trafikverket ställa krav på
anordnande av ett särskilt vänstersvängfält på den allmänna vägen. Exploatören
bygger och bekostar väganläggningarna och överlåter dessa till en
gemensamhetsanläggning för förvaltning.
1.6 Enskilt huvudmannaskap
Orust kommun tillämpar enskilt huvudmannaskap för allmän plats (gata, natur med
mera.) Efter att exploatören färdigställt vägar och VA-anläggningar ska dessa överlåtas
till en gemensamhetsanläggning för förvaltning. Exploatören ansöker och bekostar
anläggningsförrättning för bildande av ny gemensamhetsanläggning. Ansökan ska vara
inlämnad till lantmäteriet innan första tomten säljs.
1.7 Miljöskyddsåtgärder
Ett kontroll- och åtgärdsprogram ska upprättas av exploatören enligt planbeskrivning
och miljökonsekvensbeskrivning i samråd med tillsynsmyndigheten. Exploatören ska
ta prover på privata vattentäkter innan sprängningsarbetet startar samt vid
slutbesiktning. Ifall slutbesiktning inte skett 10 år efter genomförandeavtal/köpeavtal
tecknats, så ska provtagning ske även vid denna tidpunkt.
1.8 Natur- och kulturmiljöer
Borttagning och fotodokumentation av båtsmanstorp och odlingsspår ska ske i samråd
med Bohusläns museum. En gammal körväg och stenmur som beskrivs i
planbeskrivningen ska bevaras. Plantor av Orustbjörnbär och Bergbräken ska flyttas
enligt planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning. Exploatören genomför och
bekostar åtgärderna som ska vara utförda innan markarbeten påbörjas i den aktuella
etappen av utbyggnaden.
1.9 Tomtpris
Kommunen har satt ett lägsta acceptpris. För att förslaget ska utvärderas i övriga
bedömningskriterier får anbudet inte understiga acceptpriset.
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1.10 Avgifter och övriga kostnader
Exploatören står för samtliga avgifter och kostnader som exploateringen medför.
1.11 Säkerhet
För att säkerställa att exploatören utför sina åtaganden ska exploatören ställa en för
kommunen godtagbar säkerhet. Säkerheten är normalt en bankgaranti eller
motsvarande, och ska vara ställd innan kommunstyrelsen fattar beslut.
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2 Markanvisningen
2.1 Markanvisningsmetod
För

den

aktuella

markanvisningen

tillämpas

jämförelseförfarande.

Jämförelseförfarandet innebär att byggherre väljs genom en urvalsprocess. Inkomna
anbud jämförs utifrån ett förfrågningsunderlag med en kravspecifikation och
urvalskriterier. Krav och kriterier tas fram utifrån platsens förutsättningar, utifrån vad
Orust kommun vill uppnå med markanvisningen samt vad som är viktigt inom det
aktuella området.
Exploatörer ska lämna in förslag på hur de vill utveckla området med tidplan,
etappindelning, inriktning etc.

2.2 Bedömningskriterier enligt riktlinjer för markanvisning
Följande bedömningskriterier gäller för aktuell markanvisning:
Anbudet


Anbud på markpris



Tidplan/Utbyggnadstakt



Eventuell konceptidé

Exploatören


Tidigare jämförbara projekt



Eventuella tidigare samarbeten med kommunen



Kreditvärdighet

2.3 Tilldelning av marken
Vid utvärderingen sker bedömning utifrån hur förslagen uppfyller angivna kriterier.
Marken tilldelas den exploatör vars förslag innebär den bästa helhetslösningen.
Utvärderingen kommer att ske av tjänstemän i kommunen. Efter bedömningen kommer
ärendet tillställas kommunstyrelsen för slutligt beslut gällande val av exploatör. Ett
genomförandeavtal tecknas som reglerar genomförandet av detaljplanen och parternas
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ansvar och kostnader. Beslut om tecknande av genomförandeavtal fattas av
kommunstyrelsen.
Markanvisningen faller inte inom ramen för Lag om offentlig upphandling (LOU
2007:1091). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och har
även rätt att förkasta samtliga förslag utan ersättningsskyldighet till någon av
förslagsgivarna.
2.4 Tidplan
Följande tider gäller för markanvisningen:
• Sista inlämningsdag 21 december 2021
• Utvärdering av inkomna bidrag sker i januari 2022
• Beslut om utvald exploatör och tecknande av genomförandesavtal i kommunstyrelsen
mars 2022
Tidsangivelserna ovan är preliminära och kan komma att vara föremål för justering.
3 Anbudet
3.1 Inlämning av anbud
Anbudet ska ha inkommit till Orust kommun senast 21 december 2021 Handlingarna i
anbudet ska märkas med ” Markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1”.
Handlingarna ska lämnas in i två separata anonyma kuvert. I kuvert nummer 1 läggs de
efterfrågade anbudshandlingarna och där får inga uppgifter som namn eller logga, på
varken exploatör, arkitektkontor eller motsvarande förekomma.
I kuvert nummer 2 läggs de dokument som anger exploatör, arkitektkontor eller
motsvarande. De respektive kuverten ska vara märkta med nr 1 respektive nr 2. Båda
kuverten ska inskickas i ett anonymt kuvert/omslag, det omgivande kuvertet ska märkas
med ”Anbud markanvisning del av Röra-Hogen 2:1”. Kommunen diarieför inkomna
anbud. Den grupp som utvärderar anbuden får endast tillgång till kuvert nummer 1
under bedömningen av anbudsförslagen. Sedan öppnas kuvert nummer 2 och
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bedömning av referensobjekt och exploatör görs. Vid anbudslämning genom e-post
skickas bilagorna uppdelade i två mail enligt instruktioner ovan.
3.2 Sekretess
Anbudsgivarna ska ange om inlämnade handlingar önskas beläggas med sekretess,
specificera då vilka handlingar och vilka delar i respektive handling som avses, samt
motivera och hänvisa till aktuell paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. På samma
sätt kan kommunen komma att använda sekretess för att skydda det allmännas
ekonomiska intresse
Anbudet kan inlämnas i receptionen i kommunhuset, Henån, skickas via e-post till
samhallsutveckling@orust.se eller skickas med post till:
Orust kommun
Mark och exploateringsenheten
473 80 Henån
3.3 Anbudets innehåll
Anbudet ska minst omfatta följande:
Innehåll i kuvert nummer 1


Anbud på markpriset



Exploatörens beskrivning av genomförandet av aktuellt projekt och dess tidplan.



Eventuell konceptidé för området

Innehåll i kuvert nummer 2


Exploatörens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer.



Exploatörens kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och epostadress.



Referensobjekt om exploatören genomfört jämförbara projekt.



En översiktlig projektkalkyl



Företagets ekonomiska status och affärsidé.

3.4 Material som kommunen tillhandahåller


Detaljplan för del av Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)



Karta med anslutningspunkter för VA

3.5 Kommunens kontaktperson
Erik Ysander
Mark och exploatering
473 80 HENÅN
telefon: 0304-33 47 97 (Telefontid tis-tors kl 13:00-15:00)
E-post: erik.ysander@orust.se

Välkommen med ert anbud!

RESERVATION, KSUS 2021-10-11, punkt 5, Markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1
Vänsterpartiet reserverar oss mot beslutet på framförallt två punkter.
För det första är kommunikationerna till och från området för dåliga. I stort kommer allt att gå
igenom Henån som i dag är väldigt högt belastat. Dessutom ligger en skola på vägen där förutom
skolverksamhet bedrivs fritidsverksamhet.
För det andra är det dåligt utrett hur mycket området måste beredas för att bli användbart som
industriområde.
Rolf Sörvik (V)

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

§ 184
Markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-11

KS/2018:1276

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för del av Röra-Hogen 2:1
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
För området finns en detaljplan som vann laga kraft 2015-02-21. Detaljplanen möjliggör
småindustri och är avsedd för den typ av mindre eller medelstora företag som finns inom
nuvarande industriområde vid Lunden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
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Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) föreslår kommunstyrelsen lämna över följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för del av Röra-Hogen 2:1.
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen att lämna över följande förslag till kommunfullmäktige:
Inte gå ut med markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Anders Arnells (M) förslag.
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-27

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta:
Godkänna markanvisning för ej störande verksamhet genom jämförelseförfarande för del av
Röra-Hogen 2:1.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se sida 18).
Kia Nordqvist (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se sida 19).
Sammanfattning av ärendet
För området finns en detaljplan som vann laga kraft 2015-02-21. Detaljplanen möjliggör
småindustri och är avsedd för den typ av mindre eller medelstora företag som finns inom
nuvarande industriområde vid Lunden.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-10-11 § 184 att föreslå kommunstyrelsen att
lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för del av Röra-Hogen 2:1
Förslag till beslut under sammanträdet
Veronica Almroth (L) med instämmande av Michael Relfsson (FO) och Lars Larsson (C) yrkar
bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut, med tilläggsyrkandet att
markanvisningen gäller för ej störande verksamhet.
Anders Arnell (M) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut.
Rolf Sörvik (V) och Kia Nordqvist (MP) yrkar på avslag av förslag till beslut.
Beslutsgång 1
Ordförande ställer liggande förslag från utskottet för samhällsutveckling mot Rolf Sörvik (V) och
Kia Nordqvists (MP) avslagsyrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen har bifallit
utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja- röst för liggande förslag från utskottet för samhällsutveckling.
Nej- röst för Rolf Sörvik (V) och Kia Nordqvists (MP) förslag till avslag.
Omröstningsresultat
Med 10 ja- röster för utskottet för samhällsutvecklings förslag och 4 nej-röster för Rolf Sörvik
(V) och Kia Nordqvists (MP) förslag, har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med utskottet för
samhällsutvecklings förslag. Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-27

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan bifalla Veronica Almroths (L), Michael
Relfssons (FO) och Lars Larssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit
tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
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Beslutet skickas till
Mark och exploatering
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Datum

Diarienummer

2021-09-23

KS/2021:1140

1(2)

Kommunförvaltningen
Erik Ysander
telefon 0304-33 40 00
e-post: erik.ysander@orust.se

Markanvisning för del av Bön 1:9
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för del av Bön 1:9.
Sammanfattning av ärendet
För området gäller en detaljplan som vann laga kraft 2020-02-17. Detaljplanen möjliggör
icke störande småindustri och innebär en utvidgning av nuvarande industriområde vid
Lunden.
Markanvisningen omfattar ett område om cirka 1,6 hektar av fastigheten Bön 1:9.
Markanvisningsområdet utgör den industrimark i detaljplanen som är beläget väster om
de tomter som kommunen tar fram längs Varvsvägen/Bönsvägen. Området avses
avstyckas och säljas till en exploatör som iordningställer och erbjuder industritomter på
marknaden. Vägar och VA-ledningar inom området anläggs och bekostas av
exploatören. Exploatören förutsätts svara för samtliga kostnader som exploateringen
medför. Genomförandeavtal som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parterna
ska tecknas med exploatören.
Utredning
Nuläge
Kommunen har i dagsläget inte några industritomter till försäljning i Henån. För att få
fram mer industrimark har en detaljplan tagits fram för att möjliggöra en utvidgning av
Lundens industriområde. Detaljplanen vann laga kraft 2020-02-17. Förvaltningen håller
för närvarande på att projektera vägar och VA samt bergschakt som ska möjliggöra
försäljning av 4-5 industritomter i detta område. Industritomterna som kommunen tar
fram är de som ligger utmed Varvsvägen/Bönsvägen. Innanför dessa tomter möjliggör
detaljplanen ytterligare cirka 6 industritomter inom ett cirka 1,6 hektar stort område.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att det finns ett långsiktigt behov av industrimark i Henån,
efterfrågan är särskilt stor på Lundens industriområde.
För att ta fram de cirka 6 industritomterna krävs omfattande bergschakt, vilket innebär
en hög kostnad för transport av massor ur området. Förvaltningen bedömer att det är
olönsamt att ta fram industrimarken på detta sätt. Om en entreprenör istället krossar de
schaktade bergsmassorna på plats i den takt som bergskross kan avyttras bedömer
förvaltningen att det går att få lönsamhet i försäljning av industritomter.

Datum

Diarienummer

2021-09-23

KS/2021:1140

2(2)

Förvaltningen föreslår att markanvisning genomförs för del av Bön 1:9, enligt Inbjudan
till markanvisning för del av Bön 1:9. Ett genomförandeavtal reglerar att området ska
vara utbyggt och tomterna tillgängliga på marknaden inom 5 år.
Vid utvärderingen av inkomna förslag sker bedömning utifrån hur väl förslagen
uppfyller angivna bedömningskriterier. Exploatören ska i sitt förslag bl.a. ange anbud på
markpriset. Kommunen sätter ett lägsta acceptpris och för att förslaget ska utvärderas i
övriga bedömningskriterier får anbudet inte understiga acceptpriset. Marken tilldelas den
exploatör vars förslag innebär den bästa helhetslösningen. Kommunstyrelsen godkänner
utvald exploatör.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
Inbjudan till markanvisning för del av Bön 1:9
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Inbjudan till markanvisning för
del av Bön 1:9

Henån är kommunens största samhälle och erbjuder ett brett utbud av offentlig och
kommersiell service, goda kommunikationer och närhet till fina rekreationsområden.
Planområdet ligger vid Lundens industriområde i Henån vid väg 752 mot Ellös, ca 2
km från väg 160. På Lundens industriområde finns ett varierat utbud av verksamheter
inom t.ex. tillverkning, service och handel.
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1 Förutsättningar för markanvisningen
Kommunen har antagna riktlinjer för markanvisning som är vägledande vid samtliga
markanvisningar i Orust kommun.
På uppdrag av kommunstyrelsen bjuder Orust kommun in till en markanvisning för
anläggande av nya industritomter på Lundens industriområde i Henån.
Markanvisningen sker genom ett jämförelseförfarande där exploatörer får lämna in
anbud på hur de vill bebygga ett område utifrån ett antal villkor som kommunen har
satt upp. Marken tilldelas den exploatör vars förslag stämmer bäst överens med ställda
kriterier.
Kommunen välkomnar förslag med skisser och anbud, som ska vara Orust kommun
tillhanda senast 2021-12-21
1.1 Detaljplan
För området finns en detaljplan som vann laga kraft 2020-02-17. Detaljplanen
möjliggör utvidgning av Lundens industriområde med tomter för småindustri.
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1.2 Markområdet
Området för markanvisning är cirka 1,6 hektar stort och omfattar del av fastigheten
Bön 1:9. Fastigheten ägs av Orust kommun. Området utgörs av både ett bergsområde
med gles skog samt ett område med öppen terräng.
De topografiska förutsättningarna i området är sådana att en relativt omfattande
plansprängning måste genomföras för att området ska kunna utnyttjas för
industriändamål, vilket kan generera ett överskott av krossmaterial. Vid
detaljplanearbetet har mängden berg som behöver tas bort uppskattats till ca 42 000
kbm fast berg.
Markanvisningsområdet består av den yta som markerats i kartskiss nedan.
Kommunen ansöker och exploatören bekostar den fastighetsbildning som behöver
genomföras för att bilda en egen fastighet av markanvisningsområdet med undantag
av vägområdet. Exploatören ansöker och bekostar framtida fastighetsbildning för att
avstycka industritomter för försäljning.
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1.3 Exploatering
Detaljplanen medger icke störande småindustri. Tillåten byggnadshöjd varierar
mellan 6 och 7,2 meter.
Inom 5 år från att genomförandeavtal tecknats ska industritomter färdigställts i
enlighet med detaljplanen och erbjudits på marknaden. Justeringar av utbyggnadstakt
kan ske i skriftlig överenskommelse mellan kommunen och exploatören.
1.4 VA- och dagvattenanläggningar
Vatten- och spillvattenledningar ska projekteras och byggas ut från anvisad
anslutningspunkt vid markanvisningsområdets gräns vid Bönsvägen. Industritomterna
ska anslutas till det kommunala VA-nätet, dagvatten från området leds till
anslutningspunkt för kommunens dagvattenanläggning.
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Exploatören bygger och bekostar va-anläggningarna inkl. dagvattenanläggning och
överlåter anläggningarna till kommunen. Exploatören förutsätts betala alla avgifter
enligt gällande taxor.
1.5 Trafik och parkering
Området ska trafikförsörjas genom anslutning mot Bönsvägen som kommunen
anlägger. Gator inom markanvisningsområdet byggs ut och bekostas av exploatör för
att därefter överlämnas till Henån ga:1 för förvaltning av Henåns vägförening.
1.6 Enskilt huvudmannaskap
Orust kommun tillämpar enskilt huvudmannaskap för allmän plats (gata, natur med
mera.) Exploatören ansöker och bekostar anläggningsförrättning för omprövning av
Henån ga:1.
1.7 Bergsäkring
Exploatören genomför och bekostar åtgärder för bergsäkring som beskrivs i
detaljplanen.
1.8 Tomtpris
Kommunen har satt ett lägsta acceptpris. För att förslaget ska utvärderas i övriga
bedömningskriterier får anbudet inte understiga acceptpriset.
1.9 Avgifter och övriga kostnader
Exploatören står för samtliga avgifter och kostnader som exploateringen medför.
1.10 Säkerhet
För att säkerställa att exploatören utför sina åtaganden ska exploatören ställa en för
kommunen godtagbar säkerhet. För anläggningar på allmän plats ska säkerhetens
storlek utgöra 20 % av exploatörens kalkylerade anläggningskostnader. Säkerheten är
normalt en bankgaranti eller motsvarande, och ska vara ställd innan kommunstyrelsen
fattar beslut.
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2 Markanvisningen
2.1 Markanvisningsmetod
För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande.
Jämförelseförfarandet innebär att byggherre väljs genom en urvalsprocess. Inkomna
anbud jämförs utifrån ett förfrågningsunderlag med en kravspecifikation och
urvalskriterier. Krav och kriterier tas fram utifrån platsens förutsättningar, utifrån vad
Orust kommun vill uppnå med markanvisningen samt vad som är viktigt inom det
aktuella området.

2.2 Bedömningskriterier enligt riktlinjer för markanvisning
Följande bedömningskriterier gäller för aktuell markanvisning:
Anbudet


Anbud på markpris



Tidplan/Utbyggnadstakt

Exploatören


Tidigare jämförbara projekt



Eventuella tidigare samarbeten med kommunen



Kreditvärdighet

2.3 Tilldelning av marken
Vid utvärderingen sker bedömning utifrån hur förslagen uppfyller angivna kriterier.
Marken tilldelas den exploatör vars förslag innebär den bästa helhetslösningen.
Utvärderingen kommer att ske av tjänstepersoner i kommunen. Efter bedömningen
kommer ärendet tillställas kommunstyrelsen för slutligt beslut gällande val av
exploatör. Ett genomförandeavtal tecknas som reglerar genomförandet av detaljplanen
och parternas ansvar och kostnader. Beslut om tecknande av genomförandeavtal fattas
av kommunstyrelsen.
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Markanvisningen faller inte inom ramen för Lag om offentlig upphandling (LOU
2007:1091). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och har
även rätt att förkasta samtliga förslag utan ersättningsskyldighet till någon av
förslagsgivarna.
2.4 Tidplan
Följande tider gäller för markanvisningen:
• Sista inlämningsdag 21 december 2021
• Utvärdering av inkomna bidrag sker i januari 2022
• Beslut om utvald exploatör och tecknande av genomförandesavtal i
kommunstyrelsen mars 2022
Tidsangivelserna ovan är preliminära och kan komma att vara föremål för justering.
3 Anbudet
3.1 Inlämning av anbud
Anbudet ska ha inkommit till Orust kommun senast 21 december 2021 Handlingarna i
anbudet ska märkas med ” Markanvisning för del av Bön 1:9”.
Handlingarna ska lämnas in i två separata anonyma kuvert. I kuvert nummer 1 läggs
de efterfrågade anbudshandlingarna och där får inga uppgifter som namn eller logga,
på varken exploatör, arkitektkontor eller motsvarande förekomma.
I kuvert nummer 2 läggs de dokument som anger exploatör, arkitektkontor eller
motsvarande. De respektive kuverten ska vara märkta med nr 1 respektive nr 2. Båda
kuverten ska inskickas i ett anonymt kuvert/omslag, det omgivande kuvertet ska
märkas med ”Anbud markanvisning del av Bön 1:9”. Kommunen diarieför inkomna
anbud. Den grupp som utvärderar anbuden får endast tillgång till kuvert nummer 1
under bedömningen av anbudsförslagen. Sedan öppnas kuvert nummer 2 och
bedömning av referensobjekt och exploatör görs.

Inbjudan till markanvisning för del av Bön 1:9

3.2 Sekretess
Anbudsgivarna ska ange om inlämnade handlingar önskas beläggas med sekretess,
specificera då vilka handlingar och vilka delar i respektive handling som avses, samt
motivera och hänvisa till aktuell paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. På
samma sätt kan kommunen komma att använda sekretess för att skydda det allmännas
ekonomiska intresse
Anbudet kan inlämnas i receptionen i kommunhuset, Henån, skickas via e-post till
samhallsutveckling@orust.se eller skickas med post till:
Orust kommun
Mark och exploateringsenheten
473 80 Henån
3.3 Anbudets innehåll
Anbudet ska minst omfatta följande:
Innehåll i kuvert nummer 1


Anbud på markpriset



Exploatörens beskrivning av genomförandet av aktuellt projekt och dess tidplan.



Eventuell konceptidé för området

Innehåll i kuvert nummer 2


Exploatörens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer.



Exploatörens kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och epostadress.



Referensobjekt om exploatören genomfört jämförbara projekt.



En översiktlig projektkalkyl



Företagets ekonomiska status och affärsidé.

3.4 Material som kommunen tillhandahåller


Detaljplan för del av Henån, Bön 1:8 m.fl. samt del av Lundens industriområde

Inbjudan till markanvisning för del av Bön 1:9

3.5 Kommunens kontaktperson
Erik Ysander
Mark och exploatering
473 80 HENÅN
telefon: 0304-33 47 97 (Telefontid tis-tors kl 13:00-15:00)
E-post: erik.ysander@orust.se

Välkommen med ert anbud!

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

§ 185
Markanvisning för del av Bön 1:9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-11

KS/2021:1140

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen lägga fram följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för del av Bön 1:9.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
För området gäller en detaljplan som vann laga kraft 2020-02-17. Detaljplanen möjliggör icke
störande småindustri och innebär en utvidgning av nuvarande industriområde vid Lunden.
Markanvisningen omfattar ett område om cirka 1,6 hektar av fastigheten Bön 1:9.
Markanvisningsområdet utgör den industrimark i detaljplanen som är beläget väster om de
tomter som kommunen tar fram längs Varvsvägen/Bönsvägen. Området avses avstyckas och
säljas till en exploatör som iordningställer och erbjuder industritomter på marknaden. Vägar och
VA-ledningar inom området anläggs och bekostas av exploatören. Exploatören förutsätts svara
för samtliga kostnader som exploateringen medför. Genomförandeavtal som reglerar rättigheter
och skyldigheter mellan parterna ska tecknas med exploatören.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
Inbjudan till markanvisning för del av Bön 1:9
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
Godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för del av Bön 1:9.
Michel Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
Godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för del av Bön 1:9 med undantag av det
nordvästra området, som ligger närmast bostäder.
Beslutsförfarande
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark och exploatering

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 240
Markanvisning för del av Bön 1:9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-27

KS/2021:1140

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för del av Bön 1:9.
Reservationer och särskilda uttalanden
Kia Nordqvist (MP) och Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se sida 21).
Sammanfattning av ärendet
För området gäller en detaljplan som vann laga kraft 2020-02-17. Detaljplanen möjliggör icke
störande småindustri och innebär en utvidgning av nuvarande industriområde vid Lunden.
Markanvisningen omfattar ett område om cirka 1,6 hektar av fastigheten Bön 1:9.
Markanvisningsområdet utgör den industrimark i detaljplanen som är beläget väster om de
tomter som kommunen tar fram längs Varvsvägen/Bönsvägen. Området avses avstyckas och
säljas till en exploatör som iordningställer och erbjuder industritomter på marknaden. Vägar och
VA-ledningar inom området anläggs och bekostas av exploatören. Exploatören förutsätts svara
för samtliga kostnader som exploateringen medför. Genomförandeavtal som reglerar rättigheter
och skyldigheter mellan parterna ska tecknas med exploatören.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-10-11 § 185 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för del av Bön 1:9.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
Inbjudan till markanvisning för del av Bön 1:9
Förslag till beslut under sammanträdet
Michel Relfsson (FO) och Kia Nordqvist (MP) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande
förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för del av Bön 1:9 med undantag av det
nordvästra området, som ligger närmast bostäder.
Beslutsförfarande
Ordförande ställer liggande förslag mot Michel Relfsson (FO) och Kia Nordqvist (MP) förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag till
beslut.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja- röst för liggande förslag från utskottet för samhällsutveckling.
Nej- röst för Michael Relfsson (FO) och Kia Nordqvists (MP) förslag till beslut.

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-27

Omröstningsresultat
Med 11 ja- röster för utskottet för samhällsutvecklings förslag och 3 nej-röster för Michael
Relfsson (FO) och Kia Nordqvists (MP) förslag, har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. Hur var och en har röstat framgår av separat
omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Mark och exploatering

2
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elin Bergendahl
telefon 0304-33 40 87
e-post: elin.bergendahl@orust.se

Beslut om bryggarrende Mollösund 5:398
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Att avslå ansökan om nytt lägenhetsarrende för brygga på Mollösund 5:398.
2. Att inte godkänna några nya upplåtelser för bryggor i Mollösund innan
kommunen tagit fram riktlinjer för bryggor.
Sammanfattning av ärendet
Sökanden har inkommit till Orust kommun med en ansökan om att upprätta
lägenhetsarrende för brygga på kommunens fastighet Mollösund 5:398. För att
allmänheten ska ha tillgång till stränderna i Mollösund anser förvaltningen att
kommunen bör vara restriktiv vid ytterligare upplåtelser av mark- och vattenområden
för bryggor. Det totala antalet bryggor i Mollösund bör därför inte tillåtas att öka innan
kommunen tagit fram riktlinjer för bryggor.
Utredning
Nuläge
I dagsläget saknar sökanden arrende för brygga och sökanden är kommunmedlem.
Enligt gällande detaljplan är den tillåtna markanvändningen fastställd som (WV) =
(Hamn, mindre bryggor får utföras). Enligt den sökande ska bryggan vara ca 4 meter
bred och förankras i berg ovan vatten med ett överhäng över vattnet.
Det finns redan idag finns en mycket stor omfattning av uppförda bryggor i Mollösund.
I dagsläget upplåter kommunen arrende för ändamålet brygga såvida sökanden är
kommunmedlem och inte redan har arrende eller servitut för brygga. Upplåtandet sker i
linje med kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark. Arbete
med att ta fram riktlinjer för bryggor pågår. Riktlinjerna kommer att hantera
problematiken kring den redan omfattande utbyggnationen av bryggor i bland annat
Mollösund.
Bedömning
Mark- och vattenområden kan upplåtas med arrende för ändamålet brygga i Mollösund i
enlighet med kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark. En
bedömning från fall till fall görs utifrån placeringens lämplighet.
Det råder stor efterfrågan på mark- och vattenområden för bryggor i Mollösund och en
stor del av strandlinjen på kommunens fastighet är ianspråktagen av bryggor. För att
allmänheten ska ha tillgång till stränderna i Mollösund anser förvaltningen att
kommunen bör vara restriktiv vid ytterligare upplåtelser av mark- och vattenområden

Datum

Diarienummer

2021-09-20

KS/2018:1267

2(2)

för bryggor. Det totala antalet bryggor i Mollösund borde därför inte tillåtas att öka
innan kommunen tagit fram riktlinjer för bryggor. Förvaltningen föreslår med bakgrund
av detta att ansökan avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

KS/2018:1267

Översiktskarta
Översiktlig karta

Röd markering = bryggans läge

1

KS/2018:1267
Detaljerad karta

Röd markering = bryggans läge
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

§ 186
Beslut om bryggarrende Mollösund 5:398

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-11

KS/2018:1267

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Att avslå ansökan om nytt lägenhetsarrende för brygga på Mollösund 5:398.
2. Att inte godkänna några nya upplåtelser för bryggor i Mollösund innan kommunen tagit
fram riktlinjer för bryggor.
Sammanfattning av ärendet
Sökanden har inkommit till Orust kommun med en ansökan om att upprätta lägenhetsarrende
för brygga på kommunens fastighet Mollösund 5:398. För att allmänheten ska ha tillgång till
stränderna i Mollösund anser förvaltningen att kommunen bör vara restriktiv vid ytterligare
upplåtelser av mark- och vattenområden för bryggor. Det totala antalet bryggor i Mollösund bör
därför inte tillåtas att öka innan kommunen tagit fram riktlinjer för bryggor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 241
Beslut om bryggarrende Mollösund 5:398

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-27

KS/2018:1267

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Att avslå ansökan om nytt lägenhetsarrende för brygga på Mollösund 5:398.
2. Att inte godkänna några nya upplåtelser för bryggor i Mollösund innan kommunen tagit
fram riktlinjer för bryggor.
Sammanfattning av ärendet
Sökanden har inkommit till Orust kommun med en ansökan om att upprätta lägenhetsarrende
för brygga på kommunens fastighet Mollösund 5:398. För att allmänheten ska ha tillgång till
stränderna i Mollösund anser förvaltningen att kommunen bör vara restriktiv vid ytterligare
upplåtelser av mark- och vattenområden för bryggor. Det totala antalet bryggor i Mollösund bör
därför inte tillåtas att öka innan kommunen tagit fram riktlinjer för bryggor.
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2021-10-11 § 185 föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Att avslå ansökan om nytt lägenhetsarrende för brygga på Mollösund 5:398.
2. Att inte godkänna några nya upplåtelser för bryggor i Mollösund innan kommunen tagit
fram riktlinjer för bryggor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering

1

Kom

Datum

2021-10-20

Diarienummer

KS/2021:1236
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Kommunförvaltningen
Emelie Werling Söderroos
telefon 0304-33 41 90
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Godkännande av Melleruds kommun som medlem i Samordningsförbundet Väst
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tillstyrka Melleruds kommuns medlemskap i Samordningsförbundet Väst.
2. Tillstyrka ändringar av förbundsordningen enligt förslag från
Samordningsförbundet Väst, daterat 2021-10-12.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Beslut
har fattats om att det förbundet ska upplösas och likvideras vid årsskiftet 2021/2022.
Melleruds kommun har därför skickat in en ansökan om att ingå medlemskap i
Samordningsförbundet Väst från och med 2022-01-01. Samtliga kommuner som ingår i
Samordningsförbundet Väst behöver ta ställning till nya medlemskap i förbundet. Med
denna förändring behöver även en ny förbundsordning för förbundet godkännas.
Den nya förbundsordningen innebär att Samordningsförbundet Väst fortsätter i
nuvarande form, men utvidgas med en ny kommun, Mellerud.
Om Melleruds kommun ingår medlemskap får förbundet utökat bidrag från staten med
295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra
med 155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det
marginellt lägre bidragsdel. Totalt kommer förbundet inklusive Mellerud att ha utökat
sitt bidrag med 590 000 kr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-13 § 164 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna Mellerud som ny medlem i
Samordningsförbundet Väst från och med 1 januari 2022.
Bedömning
En utökning av förbundet med en ny medlemskommun ses som positivt då det tillför
ytterligare perspektiv i sakfrågor samt att fler medlemmar delar på förbundets kostnader,
vilket i sig bör innebära en utökad ekonomisk stabilitet för förbundet. Kostnaderna för
Orust kommun blir marginellt mindre än tidigare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20
Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till Melleruds
kommun, daterad 12 oktober 2021.
Förbundsordning Samordningsförbundet Väst 2022
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Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst
och till Melleruds kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Färgelanda kommun
Lysekils kommun
Melleruds kommun
Munkedals kommun
Orust kommun
Sotenäs kommun
Strömstads Kommun
Tanums kommun
Uddevalla kommun
Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samordningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.
Sammanfattning:
Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidigare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat
beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF
Mellerud… och bilaga 2 Ansökan från Mellerud….
Ärende:
Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 september 2021 och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samordningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte
som var den 28 september.
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att diskutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från
Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap
i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun
ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat
om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.
Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Melleruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har förutsättningar för att fatta beslut i tid.
Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en
kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har tagit
tidigare även för Melleruds kommun.

Avsiktsförklaring
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Sof Väst Ekonomi
Se bilaga 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Mellerud.
Där framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fortsätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökat bidrag
från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra med
155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidrags del.
Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en utökning
med 590 tkr.
När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har betalats och egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att
framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Samordningsförbundet Väst.
Samordningsförbundet Väst verksamhet
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksamhetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer
att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förutsättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de
pågående insatserna. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i
Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid
årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun.
Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkansparterna i Mellerud.
Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största
nyttan för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller
närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskildas upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan
medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och
utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.
Det finns ett tillägg i den nya förbundsordningen i § 16 Likvidation och upplösning.
”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så
övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna”.
Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 2021.
Förlag till beslut:
att
godkänna bifogad förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har
stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun.
att
ari 2022

den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och med den 1 janu-
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att
godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning:
”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna”.

Uddevalla 12 oktober 2021

Samordningsförbundet Väst:

Kenneth Carlsson
ordförande (Färgelanda kommun)

Anders Paulson
vice ordförande (Arbetsförmedlingen)

Melleruds kommun:

Morgan E Andersson
ordförande kommunstyrelsen

Daniel Jensen
ordförande socialnämnden

Bilagor:
1

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022

2

Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst

3

Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

4

Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun

Avsiktsförklaring
(Signerat, SHA-256 3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346)

Sida 3 av 4

Signering
Följande parter har signerat detta dokument
Namn: Gudrun Emilsdottir
Datum: 2021-10-12 11:00
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346
Namn: KENNETH CARLSSON
Datum: 2021-10-12 11:00
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346
Namn: ANDERS PAULSSON
Datum: 2021-10-12 12:09
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346
Namn: MORGAN ANDERSSON
Datum: 2021-10-12 12:13
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346
Namn: DANIEL JENSEN
Datum: 2021-10-12 11:16
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346

Avsiktsförklaring
(Signerat, SHA-256 3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346)

Sida 4 av 4
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
Samordningsförbundet Väst (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
1§

Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Väst. Organisationsnummer är 222000-2030.
2§

Förbundets säte

Förbundets säte är Tanums kommun
3§

Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
kommuner.
4§

Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal,
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas kommuner i syfte att underlätta och uppnå en
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att
utföra förvärvsarbete.
5§

Styrelsen

Förbundet ska ledas av en styrelse.
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare,
förutom kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i
styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som
styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer över ens sinns emellan om fördelningen av
kommunernas styrelseposter.
6§

Uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.
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Förbundet har till uppgift att:
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder
i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande av tjänster avsedda för
enskilda.
7§

Personal

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt
styrelsens anvisningar.
8§

Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive
huvudmans beslutsordning.
9§

Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade förbundets verksamhet och om frågor
av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från
förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska
kunna fullgöra sina uppgifter.
10§

Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets
officiella hemsida samt på medlemskommunernas och regionens officiella anslagstavlor.
11§

Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.
Fördelningen ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen (statens del
gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), Västra Götalandsregionen med en fjärdedel
och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210).
Kommunernas (Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och
Uddevalla) finansiering baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1
november det år val har ägt rum.
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12§

Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna
i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga
krediter för verksamheten.
13§

Budget och verksamhetsplan

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår.
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer budgeten senast den 30 november året för nästkommande
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om
budgeten.
14§

Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna och Västra Götalandsregionen ska
utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Mandattiden för de förtroende valda revisorerna är densamma som för styrelseledamöter enligt
5 § i denna förbundsordning.
För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan
förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser.
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.
15 §

Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre
år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som
sägs i 11 § i denna förbundsordning.
16§

Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens där om eller om en eller flera
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan
huvudmännen.
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När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som
redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar.
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits
medlemmarna.
I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund
så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om
någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt
medlemsbidrag till medlemmarna.
17§

Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol.
18§

Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra
Götalandsregionens arvodes bestämmelser. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska
ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser.
Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast grundarvode
för heltidsarvoderat regionråd.
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § lagen (2003: 1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet.
19§

Arkivtillsyn

Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)
åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun.
20§

Förbundets bildande

Förbundet bildas den 1 januari 2015.
Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 2022, under förutsättning att
samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkänt denna förbundsordning.
21§

Ändringar i förbundsordningen

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar.
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-13

§ 164
KS/2021:1236
Medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna Mellerud som ny medlem i Samordningsförbundet Väst från och med 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har
fattats om att det förbundet ska upplösas och likvideras vid årsskiftet. Ansökan har kommit från
Melleruds kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst från och med 2022-01-01.
Samtliga kommuner som ingår i Samordningsförbundet Väst behöver ta ställning till medlemskap
från andra kommuner.

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-27

§ 250
KS/2021:1236
Godkännande av Melleruds kommun som medlem i Samordningsförbundet Väst
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Tillstyrka Melleruds kommuns medlemskap i Samordningsförbundet Väst.
2. Tillstyrka ändringar av förbundsordningen enligt förslag från Samordningsförbundet
Väst, daterat 2021-10-12.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Beslut har
fattats om att det förbundet ska upplösas och likvideras vid årsskiftet 2021/2022. Melleruds
kommun har därför skickat in en ansökan om att ingå medlemskap i Samordningsförbundet Väst
från och med 2022-01-01. Samtliga kommuner som ingår i Samordningsförbundet Väst behöver
ta ställning till nya medlemskap i förbundet. Med denna förändring behöver även en ny
förbundsordning för förbundet godkännas.
Den nya förbundsordningen innebär att Samordningsförbundet Väst fortsätter i nuvarande form,
men utvidgas med en ny kommun, Mellerud.
Om Melleruds kommun ingår medlemskap får förbundet utökat bidrag från staten med 295 000
kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra med 155 888 kr och
för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidragsdel. Totalt
kommer förbundet inklusive Mellerud att ha utökat sitt bidrag med 590 000 kr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-13 § 164 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna Mellerud som ny medlem i Samordningsförbundet Väst från och med 1
januari 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20
Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till Melleruds kommun,
daterad 12 oktober 2021.
Förbundsordning Samordningsförbundet Väst 2022
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
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Datum

2021-10-20

Diarienummer

KS/2021:313
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Kommunförvaltningen
Emelie Werling Söderroos
telefon 0304-33 41 90
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Redovisning av obesvarade Orustförslag 2021 samt Orustförslag besvarade av
kommunstyrelsen per den 2021-09-29
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Lägga redovisningen av obesvarade Orustförslag samt Orustförslag besvarade av
kommunen per den 2021-09-29 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-11 § 31 att införa e-förslag istället för
medborgarförslag och kommunstyrelsen antog 2019-11-27 § 252 riktlinjer för e-förslag.
Enligt riktlinjerna för e-förslag ska fullmäktige årligen få en redovisning av aktuella
förslag.
En redovisning av aktuella förslag genomfördes under mars-april 2021, men då etjänsten infördes i oktober 2020 föll de första ärendena ut för handläggning i februari
2021 och därför fanns det inte så många förslag att redovisa under redovisningen i mars.
Kommunfullmäktige beslutade därför 2021-04-15 § 47 att en kompletterande
redovisning av obesvarade samt besvarade Orustförslag per den 2021-09-29 skulle ske
under hösten 2021 och med anledning av detta ges en ny redovisning av inkomna
Orustförslag.
Totalt har 83 stycken Orustförslag inkommit fram till och med 2021-09-29. Statusen på
förslagen är följande:
- 29 stycken har avvisats
- 22 stycken utreds ej på grund av för få röster
- 5 stycken är under handläggning
- 27 stycken har beslutats om
Utredning
Beslut har fattats i följande ärenden;
- E-förslag om att uppmärksamma rådigt ingripande i samband med brand vid
bränsledepå
- E-förslag om möjlighet att lägga båt på Tuvesvik ett par timmar.
- E-förslag om simhall, bowlinghall i Svanesund
- E-förslag om gratis bussresor för seniorer
- E-förslag om att säkra färjevägen i Svanesund
- E-förslag om att bredda vägen mellan Svanesund och Varekil
- E-förslag om trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust
- E-förslag om simhall, bowlinghall i Henån
- E-förslag om padelhall
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E-förslag om GC bana färjevägen
E-förslag om utbyggd vägbelysning i Mollösund
E-förslag om gång-och cykelbana mellan Tegneby-Ellös.
E-förslag om cykelvägar på Orust
E-förslag om att ta till vara på de lokala förutsättningarna som finns på Orust
vid tillagning elevernas skollunch
E-förslag om bad, havsbad och friskvårdsanläggning
E-förslag om ny sporthall i Ellös med läktare
E-förslag om äventyrsbana för barn
E-förslag om discgolfbana i Henån
E-förslag om liten trappa i slänten Vallmovägen-Capio Vårdcentral
E-förslag om gång och cykelväg mellan väg 160 och Svanvik och Varekil
E-förslag om att behålla Timmerhult
E-förslag om cykelväg mellan samhällena Mollösund, Hälleviksstrand, Stocken
och Ellös
E-förslag om vindskydd längs vandringsleden Orust Tvärs (och andra
natursköna platser)
E-förslag om Ängås - En generationsöverskridande mötesplats
E-förslag om att så frön för vilda pollinerare längs 160:an Varekilsnäs
E-förslag om kulturskola, kulturhus i Båtbyggargymnasiets lokaler i Henån
E-förslag om utegym vid motionsspåret Hällevi, Henån

Av de fem ärenden som fortsatt är under behandling behandlades ett förslag i
kommunstyrelsen den 2021-10-27.
Tre ärenden är planerade att tas upp i nästkommande utskotts sammanträde.
Ett ärende är fortsatt under behandling hos handläggare.
Majoriteten av de Orustförslag som har behandlats inkom fram till februari 2021. Efter
detta har antalet inskickade förslag minskat kraftigt.
I jämförelse med antal inkomna medborgarförslag de närmsta åren innan det digitala
verktyget infördes kan man se att det har skett en stor ökning av inkomna förslag i och
med införandet av e-förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten

Emelie Werling Söderroos
Kommunsekreterare
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