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§ 208 Kommunal borgen för Kooperativa bostäder
I Hagfors Kommuns bostadsförsörjningsprogram har kommunen pekat ut som 
mål att kommunen ska verka för att det under programtiden ska produceras 
moderna lägenheter i linje med de behov som identifierats. En åtgärd som ligger i 
linje för att främja målet om nyproduktion är en god planberedskap, med den nya 
detaljplanen för kvarteret Cykeln har utrymme skapats för nyproduktion i enlighet 
med de ambitioner som beslutats. 

Vidare framgår det av kommunens bostadsförsörjningsplan att bostadsmarknaden 
behöver stärkas med alternativ för äldre som vill lämna villan och bo enklare och 
mer centralt samt personer med behov av tillgänglighetsanpassade lägenheter. 

Mot bakgrund av de ambitioner som Hagfors Kommuns bostadsförsörjningsplan 
anger fattade Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 94 Inriktningsbeslut om samverkan 
för kooperativa lägenheter i Hagfors tätort. Hagfors Seniorhusförening har 
därefter tillsammans med Riksbyggen genomfört en förstudie och tagit fram ett 
förslag till nyproduktion av kooperativa hyresrätter. Förslaget innebär att 
sammanlagt 33 kooperativa hyresrätter produceras inom fastigheten Cykeln 1 till 
en kalkylerad kostnad om 89,8 miljoner kronor. 

En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att kommunen lämnar 
kommunal borgen till KHF Uvå Strand (föreningen) avseende hela 
finansieringskostnaden. 

Riksbyggen har också framfört att det för deras engagemang i projektet krävs att 
Hagfors Kommun lämnar en hyresförlustgaranti (hyresgaranti). 

Kommunchef och samhällsbyggnadschef har avrått från att fatta beslut om 
kommunal borgen på de villkor som presenterats av Riksbyggen. Särskilt avråds 
från medge hyresförlustgaranti då det bedöms utgöra ett otillåtet driftstöd och står 
därmed i strid med gällande lagstiftning. Boendet omfattar inte några andra 
kommunala intressen utan skall vara ett privat boende driven av, en från 
kommunala intressen, fristående kooperativ förening. De tjänstemän som arbetat 
med frågan har istället påtalat vikten av en vakansfond och att föreningen 
tillsammans med Riksbyggen behöver verka för att den kooperativa föreningen 
ges goda förutsättningar att med egna resurser hantera ett plötsligt ekonomiskt 
bortfall, vakanser eller andra hyresförluster samt att det är väsentligt att 
föreningens styrelse ges utrymme att snabbt agera i det fall en hyresförlust skulle 
uppstå. Riksbyggen och seniorhusföreningen har presenterat ett förslag där en 
upplåtelseavgift tas ut och placeras i en vakansfond. En sådan lösning är mycket 
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lämpligt och med en vakansfond som kan täcka hyresförluster under de första 
kritiska åren behövs inte någon hyresförlustgaranti eller annan kommunal garanti 
om kostnadstäckning. Det bedöms inte vara ett oskäligt krav att föreningen 
hanterar de ekonomiska risker som kan uppstå inom ramen för föreningens drift. 

Vidare har Riksbyggen framfört att ett så kallat Stiftaravtal skall upprättas, i detta 
avtal har Riksbyggen ett villkorat att kommunen tillsammans med Riksbyggen 
skall verka för att föreningen ingår ett tioårigt förvaltningsavtal med Riksbyggen 
angående drift och skötsel av den nyproducerade fastigheten. Det bedöms inte 
vara förenligt med det kommunala uppdraget att, i egenskap av kommun, verka 
för att en enskild aktör premieras på ett sådant sätt som klausulen innebär. 
Formuleringen bör därför utgå. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 89
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens skrivelse, 2019-10-29
Riksbyggens sammanställning Ekonomi
Riksbyggens sammanställning Långtidsbudget
Riksbyggens förslag på Stadgar
Riksbyggens förslag på Stiftaravtal

Tjänstemännens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Bevilja kommunal borgen till KHP Uvå Strand för den totala finansieringen 

av projektet motsvarande ett belopp om maximalt 89,8 miljoner kronor. 
2. Borgensavgift skall utgå med 0,4 % på gällande borgensbelopp från första 

dagen. 
3. Godkänna förslag på stadgar för föreningen.
4. Godkänna förslag på “Stiftaravtal” under förutsättning att § 10 utgår då 

formuleringen anses stå i strid med det kommunala uppdraget då en enskild 
aktör skall premieras utan föregående upphandling.  

5. Ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att försälja fastigheten cykeln 1 till KHP 
Uvå Strand för 25 kr/kvm enligt beslutade riktlinjer och i övrigt gällande 
villkor för marköverlåtelser.

6. Inte lämna någon hyresgaranti eller annan kostnadstäckning för driftkostnader 
eller vakanser, då detta bedöms utgöra ett otillåtet stöd till enskild. 

7. Utse kommunstyrelsens ordförande som representant i styrelsen för KHP Uvå 
Strand 

8. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att utse och besluta om övriga 
representanter och ersättare till föreningens styrelse. 
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I det fall något av de villkor som beslutats av Kommunfullmäktige innebär att 
Riksbyggen inte vill åta sig uppdraget i den fortsatta processen beslutar 
kommunfullmäktige att genomförd projektering skall förvärvas i enlighet med 
tidigare beslut och ger arbetsgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag på 
handlingsplan för att genomföra en nyproduktion med annan part.  

Förslag på sammanträdet
Jens Fischer (OR) yrkar att ”under uppstarsfasen” under punkt 6 i beslutstexten 
stryks. 

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 
ändringsyrkandet genom acklamation.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1) Bevilja kommunal borgen till KHP Uvå Strand för den totala finansieringen av 
projektet motsvarande ett belopp av maximalt 89,8 miljoner kronor. 

2) Borgensavgift skall utgå med 0,4 % på gällande borgensbelopp från första 
dagen. 

3) Godkänna förslag på stadgar för föreningen.

4) Godkänna förslag på stiftaravtal. 

5) Ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att försälja fastigheten cykeln 1 till KHP 
Uvå Strand för 25 kr/kvm enligt beslutande riktlinjer och i övrigt gällande villkor 
för marköverlåtelser. 

6) Lämna hyresgaranti.

7) Kommunfullmäktige utser och beslutar om kommunens ledamöter och 
ersättare till föreningens styrelse.  

I det fall något av de villkor som beslutats av Kommunfullmäktige innebär att 
Riksbyggen inte vill åta sig uppdraget i den fortsatta processen beslutar 
kommunfullmäktige att genomförd projektering skall förvärvas i enlighet med 
tidigare beslut och ger arbetsgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag på 
handlingsplan för att genomföra en nyproduktion med annan part. 
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Protokollsanteckning
Kommunchefen Jan Liljas protokollsanteckning avseende ärende förslag till 
beslut om kommunal borgen för Kooperativa bostäder
Utifrån de kalkyler och förutsättningar som presenteras innebär projektet en 
mycket stor ekonomisk risk för Hagfors Kommun. 
Projektkalkylen är mycket hög. Den höga produktionskostnaden är framförallt ett 
resultat av att Riksbyggen åtar sig alla kostnader och samtidigt garanterar att inga 
tillkommande kostnader uppstår, för detta har Riksbyggen i byggkalkylen lagt på 
för den risk de bedömer att ett sådant åtagande innebär. Den samlade 
bedömningen är dock att projektet skulle kunna bli väsentligt billigare i det fall 
föreningen låter genomföra en sedvanlig upphandling. Vidare har det föreslagna 
huset mycket stora gemensamma ytor vilket påverkar både byggkostnaderna och 
sedermera hyreskostnaden per kvm. 
Den kalkyl som presenterats av Riksbyggen bygger på en ränta som ligger på 1 % 
vilket inte är realistiskt. Även om räntenivåerna för dagen är låga ger en sådan 
kalkyl en överdrivet positiv bild av föreningens ekonomi på sikt. Räntenivån bör 
ligga på ca 2 % redan från början, vilket kommer att fördyra projektet ytterligare.
Som en direkt konsekvens av höga produktionskostnader och frikostiga 
gemensamhetsytor blir hyresnivån mycket hög. Det må vara så att det finns ett 
stort intresse nu i den första omgången av hyresgäster men ett projekt av den här 
storleken kan inte genomföras enbart utifrån att det finns goda förutsättningar 
under första åren, det måste finnas långsiktiga förutsättningar för fortsatt 
uthyrning av lägenheterna. Det är väsentligt att ha med sig att hyresnivåerna per 
kvm är mycket höga i relation till vad som normalt har accepterats på den aktuella 
marknaden. Tidigare projekt som har utvärderats av såväl Hagforshem som av 
andra ideella föreningar har visat att det varit svårt att skapa långsiktigt hållbara 
förutsättningar vid nyproduktion då hyresnivåerna blir så pass höga. I det aktuella 
förslaget som Riksbyggen och Seniorhusföreningen har tagit fram är hyresnivån 
nu ännu högre än vad som tidigare bedömts för högt. 

Det finns också en risk i att det kommer vara extra svårt att hyra ut bostäderna 
med hänsyn till att det utöver hyran också ska erläggas en upplåtelseavgift som 
inte genererar något mervärde för den enskilda hyresgästen samt inte garanterat 
kan återfås. 
Vid en analys av de ekonomiska förutsättningarna står det snart klart att 
föreningens ekonomiska förutsättningar är mycket begränsade och föreningen 
kommer att ha mycket svårt att hantera även kortvariga tillfälliga hyresförluster 
eller vakanser. Det finns inom de kalkyler som presenterats inte ekonomiskt 
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utrymme för föreningen att hantera en situation där det uppstår ens ett kortare 
dröjsmål mellan ny hyresgäst och avflyttande hyresgäst. Detta innebär inte bara 
en risk för föreningen och kommunen utan också för den enskilda hyresgästen. 
Det framgår inte i klartext av de villkor och stadgar som presenterats vilka 
ekonomiska risker de enskilda medlemmarna tar i det fall föreningen inte har 
kapacitet att återbetala upplåtelseinsatsen, vilket kan tyckas vara vilseledande. 
Riksbyggen har för sin medverkan i projektet krävt en kommunal 
hyresförlustgaranti. En hyresförlustgaranti innebär att kommunen, i det fall det 
uppstår problem för föreningen att hantera sina egna kostnader, förväntas gå in i 
föreningens ställe. Tjänstemannagruppen har analyserat förutsättningarna för den 
typen av stöd för det aktuella projektet och gjort bedömningen att en sådan 
hyresgaranti eller andra likartade ekonomiska stöd, driftbidrag eller ekonomiska 
utfästelser kan jämföras med ett otillbörligt driftstöd, eller ett stöd till enskild och 
är inte förenligt med de lagar och regler som kommunen har att förhålla sig till. 
Vidare kan det konstateras att en hyresförlustgaranti inte är nödvändig under 
förutsättning att föreningen skapar en vakansfond som hålls aktiv, återfylls då den 
används samt ombesörjer att styrelsen har mandat att agera snabbt och välja andra 
upplåtelseformer eller andra lägre avgifter och hyresnivåer i det fall vakanser 
uppstår som riskerar att skada föreningen ekonomiskt. En sådan lösning har såväl 
föreningen som Riksbyggens representanter i arbetsgruppen ställt sig positiva till. 
En förutsättning för projektet är att kommunen och Riksbyggen ingår ett så kallat 
Stiftaravtal. Avtalet har granskats av kommunens tjänstemän och bedöms med de 
formuleringar som avtalet har inte vara förenligt med det kommunala åtagandet. 
Bland annat stadgas att “Stiftarna” d.v.s. Riksbyggen och Kommunen gemensamt 
skall verka för att föreningen tecknat ett tioårigt förvaltningsavtal med 
Riksbyggen. Det är inte förenligt med det kommunala uppdraget att på det sätt 
som avtalet stadgar premiera enskild aktör eller verka för att ett enskilt företag 
skall ges företräde. 
Mot bakgrund av det som anförts i denna skrivelse avråds från att gå vidare med 
samarbetet med Riksbyggen under de villkor som anförts. Jag vill på det starkaste 
avråda från att fatta beslut om att medge kommunal borgen med de under dessa 
villkor. 
_____

Beslutet skickas till
Riksbyggen tore.johansson@riksbyggen.se
Seniorhusföreningen seniorhus-hagfors@telia.com
Ekonomichef Jonas Nilsson
Kommunchef Jan Lilja
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/631

§ 89 Kommunal borgen för Kooperativa bostäder
I Hagfors Kommuns bostadsförsörjningsprogram har kommunen pekat ut som 
mål att kommunen ska verka för att det under programtiden ska produceras 
moderna lägenheter i linje med de behov som identifierats. En åtgärd som ligger i 
linje för att främja målet om nyproduktion är en god planberedskap, med den nya 
detaljplanen för kvarteret Cykeln har utrymme skapats för nyproduktion i enlighet 
med de ambitioner som beslutats. 

Vidare framgår det av kommunens bostadsförsörjningsplan att bostadsmarknaden 
behöver stärkas med alternativ för äldre som vill lämna villan och bo enklare och 
mer centralt samt personer med behov av tillgänglighetsanpassade lägenheter. 

Mot bakgrund av de ambitioner som Hagfors Kommuns bostadsförsörjningsplan 
anger fattade Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 94 Inriktningsbeslut om samverkan 
för kooperativa lägenheter i Hagfors tätort. Hagfors Seniorhusförening har 
därefter tillsammans med Riksbyggen genomfört en förstudie och tagit fram ett 
förslag till nyproduktion av kooperativa hyresrätter. Förslaget innebär att 
sammanlagt 33 kooperativa hyresrätter produceras inom fastigheten Cykeln 1 till 
en kalkylerad kostnad om 89,8 miljoner kronor. 

En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att kommunen lämnar 
kommunal borgen till KHF Uvå Strand (föreningen) avseende hela 
finansieringskostnaden. 

Riksbyggen har också framfört att det för deras engagemang i projektet krävs att 
Hagfors Kommun lämnar en hyresförlustgaranti (hyresgaranti). 

Kommunchef och samhällsbyggnadschef har avrått från att fatta beslut om 
kommunal borgen på de villkor som presenterats av Riksbyggen. Särskilt avråds 
från medge hyresförlustgaranti då det bedöms utgöra ett otillåtet driftstöd och står 
därmed i strid med gällande lagstiftning. Boendet omfattar inte några andra 
kommunala intressen utan skall vara ett privat boende driven av, en från 
kommunala intressen, fristående kooperativ förening. De tjänstemän som arbetat 
med frågan har istället påtalat vikten av en vakansfond och att föreningen 
tillsammans med Riksbyggen behöver verka för att den kooperativa föreningen 
ges goda förutsättningar att med egna resurser hantera ett plötsligt ekonomiskt 
bortfall, vakanser eller andra hyresförluster samt att det är väsentligt att 
föreningens styrelse ges utrymme att snabbt agera i det fall en hyresförlust skulle 
uppstå. Riksbyggen och seniorhusföreningen har presenterat ett förslag där en 
upplåtelseavgift tas ut och placeras i en vakansfond. En sådan lösning är mycket 
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lämpligt och med en vakansfond som kan täcka hyresförluster under de första 
kritiska åren behövs inte någon hyresförlustgaranti eller annan kommunal garanti 
om kostnadstäckning. Det bedöms inte vara ett oskäligt krav att föreningen 
hanterar de ekonomiska risker som kan uppstå inom ramen för föreningens drift. 

Vidare har Riksbyggen framfört att ett så kallat Stiftaravtal skall upprättas, i detta 
avtal har Riksbyggen ett villkorat att kommunen tillsammans med Riksbyggen 
skall verka för att föreningen ingår ett tioårigt förvaltningsavtal med Riksbyggen 
angående drift och skötsel av den nyproducerade fastigheten. Det bedöms inte 
vara förenligt med det kommunala uppdraget att, i egenskap av kommun, verka 
för att en enskild aktör premieras på ett sådant sätt som klausulen innebär. 
Formuleringen bör därför utgå. 

Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-10-29
Riksbyggens sammanställning Ekonomi
Riksbyggens sammanställning Långtidsbudget
Riksbyggens förslag på Stadgar
Riksbyggens förslag på Stiftaravtal

Tjänstemännens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Bevilja kommunal borgen till KHP Uvå Strand för den totala finansieringen 

av projektet motsvarande ett belopp om maximalt 89,8 miljoner kronor. 
2. Borgensavgift skall utgå med 0,4 % på gällande borgensbelopp från första 

dagen. 
3. Godkänna förslag på stadgar för föreningen.
4. Godkänna förslag på “Stiftaravtal” under förutsättning att § 10 utgår då 

formuleringen anses stå i strid med det kommunala uppdraget då en enskild 
aktör skall premieras utan föregående upphandling.  

5. Ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att försälja fastigheten cykeln 1 till KHP 
Uvå Strand för 25 kr/kvm enligt beslutade riktlinjer och i övrigt gällande 
villkor för marköverlåtelser.

6. Inte lämna någon hyresgaranti eller annan kostnadstäckning för driftkostnader 
eller vakanser, då detta bedöms utgöra ett otillåtet stöd till enskild. 

7. Utse kommunstyrelsens ordförande som representant i styrelsen för KHP Uvå 
Strand 

8. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att utse och besluta om övriga 
representanter och ersättare till föreningens styrelse. 
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I det fall något av de villkor som beslutats av Kommunfullmäktige innebär att 
Riksbyggen inte vill åta sig uppdraget i den fortsatta processen beslutar 
kommunfullmäktige att genomförd projektering skall förvärvas i enlighet med 
tidigare beslut och ger arbetsgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag på 
handlingsplan för att genomföra en nyproduktion med annan part.  

Förslag på sammanträdet
Förslag på mötet från (OR, S, C)

För att möta hyresförlustgarantin i uppstartsfasen har de politiska partierna i 
kommunledningsutskottet tillsammans med seniorhusföreningen tagit fram en 
vakansfond. Vakansfonden kommer att byggas upp av hyresgästerna i samband 
med tecknandet av en lägenhet. Förslag på egen insats från medlemmarna samt 
återställande av vakansfonden ska presenteras av föreningen innan beslut tas i 
kommunfullmäktige. Trots tjänstemännens avrådan till bygget anser politiken 
genom OR, S och C att arbetet runt bygget ska fortgå. 

OR, S, C yrkar på att förslag till beslut formuleras enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att, 

1) Bevilja kommunal borgen till KHP Uvå Strand för den totala finansieringen av 
projektet motsvarande ett belopp av maximalt 89,8 miljoner kronor. 

2) Borgensavgift skall utgå med 0,4 % på gällande borgensbelopp från första 
dagen. 

3) Godkänna förslag på stadgar för föreningen.

4) Godkänna förslag på stiftaravtal. 

5) Ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att försälja fastigheten cykeln 1 till KHP 
Uvå Strand för 25 kr/kvm enligt beslutande riktlinjer och i övrigt gällande villkor 
för marköverlåtelser. 

6) Lämna hyresgaranti under uppstartsfasen.

7) Kommunfullmäktige utser och beslutar om kommunens ledamöter och 
ersättare till föreningens styrelse.  

I det fall något av de villkor som beslutats av Kommunfullmäktige innebär att 
Riksbyggen inte vill åta sig uppdraget i den fortsatta processen beslutar 
kommunfullmäktige att genomförd projektering skall förvärvas i enlighet med 
tidigare beslut och ger arbetsgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag på 
handlingsplan för att genomföra en nyproduktion med annan part. 
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Protokollsanteckning
Kommunchefen Jan Liljas protokollsanteckning Avseende ärende förslag till 
beslut om kommunal borgen för Kooperativa bostäder
Utifrån de kalkyler och förutsättningar som presenteras innebär projektet en 
mycket stor ekonomisk risk för Hagfors Kommun. 

Projektkalkylen är mycket hög. Den höga produktionskostnaden är framförallt ett 
resultat av att Riksbyggen åtar sig alla kostnader och samtidigt garanterar att inga 
tillkommande kostnader uppstår, för detta har Riksbyggen i byggkalkylen lagt på 
för den risk de bedömer att ett sådant åtagande innebär. Den samlade 
bedömningen är dock att projektet skulle kunna bli väsentligt billigare i det fall 
föreningen låter genomföra en sedvanlig upphandling. Vidare har det föreslagna 
huset mycket stora gemensamma ytor vilket påverkar både byggkostnaderna och 
sedermera hyreskostnaden per kvm. 
Den kalkyl som presenterats av Riksbyggen bygger på en ränta som ligger på 1% 
vilket inte är realistiskt. Även om räntenivåerna för dagen är låga ger en sådan 
kalkyl en överdrivet positiv bild av föreningens ekonomi på sikt. Räntenivån bör 
ligga på ca 2% redan från början, vilket kommer att fördyra projektet ytterligare.

Som en direkt konsekvens av höga produktionskostnader och frikostiga 
gemensamhetsytor blir hyresnivån mycket hög. Det må vara så att det finns ett 
stort intresse nu i den första omgången av hyresgäster men ett projekt av den här 
storleken kan inte genomföras enbart utifrån att det finns goda förutsättningar 
under första åren, det måste finnas långsiktiga förutsättningar för fortsatt 
uthyrning av lägenheterna. Det är väsentligt att ha med sig att hyresnivåerna per 
kvm är mycket höga i relation till vad som normalt har accepterats på den aktuella 
marknaden. Tidigare projekt som har utvärderats av såväl Hagforshem som av 
andra ideella föreningar har visat att det varit svårt att skapa långsiktigt hållbara 
förutsättningar vid nyproduktion då hyresnivåerna blir så pass höga. I det aktuella 
förslaget som Riksbyggen och Seniorhusföreningen har tagit fram är hyresnivån 
nu ännu högre än vad som tidigare bedömts för högt. 

Det finns också en risk i att det kommer vara extra svårt att hyra ut bostäderna 
med hänsyn till att det utöver hyran också ska erläggas en upplåtelseavgift som 
inte genererar något mervärde för den enskilda hyresgästen samt inte garanterat 
kan återfås. 

Vid en analys av de ekonomiska förutsättningarna står det snart klart att 
föreningens ekonomiska förutsättningar är mycket begränsade och föreningen 
kommer att ha mycket svårt att hantera även kortvariga tillfälliga hyresförluster 
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eller vakanser. Det finns inom de kalkyler som presenterats inte ekonomiskt 
utrymme för föreningen att hantera en situation där det uppstår ens ett kortare 
dröjsmål mellan ny hyresgäst och avflyttande hyresgäst. Detta innebär inte bara 
en risk för föreningen och kommunen utan också för den enskilda hyresgästen. 
Det framgår inte i klartext av de villkor och stadgar som presenterats vilka 
ekonomiska risker de enskilda medlemmarna tar i det fall föreningen inte har 
kapacitet att återbetala upplåtelseinsatsen, vilket kan tyckas vara vilseledande. 

Riksbyggen har för sin medverkan i projektet krävt en kommunal 
hyresförlustgaranti. En hyresförlustgaranti innebär att kommunen, i det fall det 
uppstår problem för föreningen att hantera sina egna kostnader, förväntas gå in i 
föreningens ställe. Tjänstemannagruppen har analyserat förutsättningarna för den 
typen av stöd för det aktuella projektet och gjort bedömningen att en sådan 
hyresgaranti eller andra likartade ekonomiska stöd, driftbidrag eller ekonomiska 
utfästelser kan jämföras med ett otillbörligt driftstöd, eller ett stöd till enskild och 
är inte förenligt med de lagar och regler som kommunen har att förhålla sig till. 
Vidare kan det konstateras att en hyresförlustgaranti inte är nödvändig under 
förutsättning att föreningen skapar en vakansfond som hålls aktiv, återfylls då den 
används samt ombesörjer att styrelsen har mandat att agera snabbt och välja andra 
upplåtelseformer eller andra lägre avgifter och hyresnivåer i det fall vakanser 
uppstår som riskerar att skada föreningen ekonomiskt. En sådan lösning har såväl 
föreningen som Riksbyggens representanter i arbetsgruppen ställt sig positiva till. 

En förutsättning för projektet är att kommunen och Riksbyggen ingår ett så kallat 
Stiftaravtal. Avtalet har granskats av kommunens tjänstemän och bedöms med de 
formuleringar som avtalet har inte vara förenligt med det kommunala åtagandet. 
Bland annat stadgas att “Stiftarna” d.v.s. Riksbyggen och Kommunen gemensamt 
skall verka för att föreningen tecknat ett tioårigt förvaltningsavtal med 
Riksbyggen. Det är inte förenligt med det kommunala uppdraget att på det sätt 
som avtalet stadgar premiera enskild aktör eller verka för att ett enskilt företag 
skall ges företräde. 

Mot bakgrund av det som anförts i denna skrivelse avråds från att gå vidare med 
samarbetet med Riksbyggen under de villkor som anförts. Jag vill på det starkaste 
avråda från att fatta beslut om att medge kommunal borgen med de under dessa 
villkor. 
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, 

1) Bevilja kommunal borgen till KHP Uvå Strand för den totala finansieringen av 
projektet motsvarande ett belopp av maximalt 89,8 miljoner kronor. 

2) Borgensavgift skall utgå med 0,4 % på gällande borgensbelopp från första 
dagen. 

3) Godkänna förslag på stadgar för föreningen.

4) Godkänna förslag på stiftaravtal. 

5) Ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att försälja fastigheten cykeln 1 till KHP 
Uvå Strand för 25 kr/kvm enligt beslutande riktlinjer och i övrigt gällande villkor 
för marköverlåtelser. 

6) Lämna hyresgaranti under uppstartsfasen.

7) Kommunfullmäktige utser och beslutar om kommunens ledamöter och 
ersättare till föreningens styrelse.  

I det fall något av de villkor som beslutats av Kommunfullmäktige innebär att 
Riksbyggen inte vill åta sig uppdraget i den fortsatta processen beslutar 
kommunfullmäktige att genomförd projektering skall förvärvas i enlighet med 
tidigare beslut och ger arbetsgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag på 
handlingsplan för att genomföra en nyproduktion med annan part. 

_____

Beslutet skickas till
Riksbyggen tore.johansson@riksbyggen.se 
Seniorhusföreningen seniorhus-hagfors@telia.com 
Ekonomichef Jonas Nilsson
Kommunchef Jan Lilja
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm

mailto:tore.johansson@riksbyggen.se
mailto:seniorhus-hagfors@telia.com
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Kommunal borgen för Kooperativa bostäder
I Hagfors Kommuns bostadsförsörjningsprogram har kommunen pekat ut som 
mål att kommunen ska verka för att det under programtiden ska produceras 
moderna lägenheter i linje med de behov som identifierats. En åtgärd som ligger i 
linje för att främja målet om nyproduktion är en god planberedskap, med den nya 
detaljplanen för kvarteret Cykeln har utrymme skapats för nyproduktion i enlighet 
med de ambitioner som beslutats. 
Vidare framgår det av kommunens bostadsförsörjningsplan att bostadsmarknaden 
behöver stärkas med alternativ för äldre som vill lämna villan och bo enklare och 
mer centralt samt personer med behov av tillgänglighetsanpassade lägenheter. 

Mot bakgrund av de ambitioner som Hagfors Kommuns bostadsförsörjningsplan 
anger fattade Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 94 Inriktningsbeslut om samverkan 
för kooperativa lägenheter i Hagfors tätort. Hagfors Seniorhusförening har 
därefter tillsammans med Riksbyggen genomfört en förstudie och tagit fram ett 
förslag till nyproduktion av kooperativa hyresrätter. Förslaget innebär att 
sammanlagt 33 kooperativa hyresrätter produceras inom fastigheten Cykeln 1 till 
en kalkylerad kostnad om 89,8 miljoner kronor. 

En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att kommunen lämnar 
kommunal borgen till KHF Uvå Strand (föreningen) avseende hela 
finansieringskostnaden. 
Riksbyggen har också framfört att det för deras engagemang i projektet krävs att 
Hagfors Kommun lämnar en hyresförlustgaranti (hyresgaranti). 

Kommunchef och samhällsbyggnadschef har avrått från att fatta beslut om 
kommunal borgen på de villkor som presenterats av Riksbyggen. Särskilt avråds 
från medge hyresförlustgaranti då det bedöms utgöra ett otillåtet driftstöd och står 
därmed i strid med gällande lagstiftning. Boendet omfattar inte några andra 
kommunala intressen utan skall vara ett privat boende driven av, en från 
kommunala intressen, fristående kooperativ förening. De tjänstemän som arbetat 
med frågan har istället påtalat vikten av en vakansfond och att föreningen 
tillsammans med Riksbyggen behöver verka för att den kooperativa föreningen 
ges goda förutsättningar att med egna resurser hantera ett plötsligt ekonomiskt 
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bortfall, vakanser eller andra hyresförluster samt att det är väsentligt att 
föreningens styrelse ges utrymme att snabbt agera i det fall en hyresförlust skulle 
uppstå. Riksbyggen och seniorhusföreningen har presenterat ett förslag där en 
upplåtelseavgift tas ut och placeras i en vakansfond. En sådan lösning är mycket 
lämpligt och med en vakansfond som kan täcka hyresförluster under de första 
kritiska åren behövs inte någon hyresförlustgaranti eller annan kommunal garanti 
om kostnadstäckning. Det bedöms inte vara ett oskäligt krav att föreningen 
hanterar de ekonomiska risker som kan uppstå inom ramen för föreningens drift. 

Vidare har Riksbyggen framfört att ett så kallat Stiftaravtal skall upprättas, i detta 
avtal har Riksbyggen ett villkorat att kommunen tillsammans med Riksbyggen 
skall verka för att föreningen ingår ett tioårigt förvaltningsavtal med Riksbyggen 
angående drift och skötsel av den nyproducerade fastigheten. Det bedöms inte 
vara förenligt med det kommunala uppdraget att, i egenskap av kommun, verka 
för att en enskild aktör premieras på ett sådant sätt som klausulen innebär. 
Formuleringen bör därför utgå. 

Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-10-29
Riksbyggens sammanställning Ekonomi
Riksbyggens sammanställning Långtidsbudget
Riksbyggens förslag på Stadgar
Riksbyggens förslag på Stiftaravtal

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Bevilja kommunal borgen till KHP Uvå Strand för den totala finansieringen 

av projektet motsvarande ett belopp om maximalt 89,8 miljoner kronor. 
2. Borgensavgift skall utgå med 0,4 % på gällande borgensbelopp från första 

dagen. 
3. Godkänna förslag på stadgar för föreningen.
4. Godkänna förslag på “Stiftaravtal” under förutsättning att § 10 utgår då 

formuleringen anses stå i strid med det kommunala uppdraget då en enskild 
aktör skall premieras utan föregående upphandling.  

5. Ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att försälja fastigheten cykeln 1 till KHP 
Uvå Strand för 25 kr/kvm enligt beslutade riktlinjer och i övrigt gällande 
villkor för marköverlåtelser.

6. Inte lämna någon hyresgaranti eller annan kostnadstäckning för driftkostnader 
eller vakanser, då detta bedöms utgöra ett otillåtet stöd till enskild. 

7. Utse kommunstyrelsens ordförande som representant i styrelsen för KHP Uvå 
Strand 

8. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att utse och besluta om övriga 
representanter och ersättare till föreningens styrelse. 
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I det fall något av de villkor som beslutats av Kommunfullmäktige innebär att 
Riksbyggen inte vill åta sig uppdraget i den fortsatta processen beslutar 
kommunfullmäktige att genomförd projektering skall förvärvas i enlighet med 
tidigare beslut och ger arbetsgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag på 
handlingsplan för att genomföra en nyproduktion med annan part.  

Louise Sjöholm Jan Lilja
Samhällsbyggnadschef  Kommunchef

Beslutet skickas till:
Riksbyggen
Seniorhusföreningen
Ekonomichef Jonas Nilsson
Kommunchef Jan Lilja
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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