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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTTET 2019-05-08 

Justerandes sign. 

Au §83 Dnr KS 0013/2019 

Utredning av konsekvenserna av försäljning av kommunens 
gruppbostäder till Riksbyggens Kooperativa 
Hyresrättsförening Ljusnarsbergs Äldrebostäder 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2017 § 90, i 
samband med antagande av budget 2018 och plan för 2019 och 2020,uppdra åt 
kommunchef och ekonomichef utreda konsekvenserna av försäljning av 
kommunens gruppbostäder på Bergsmansvägen och Kala Dalströms väg till 
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs Äldrebostäder. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med utredning daterad den 9 april 2019. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens 
representanter i styrelsen för Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföreningen 
Ljusnarsbergs Äldrebostäder initierar en förhandling om en eventuell försäljning av 
gruppbostäderna samt blockhyresavtal avseende bostäder och lokaler. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Kopparberg, 2019-04-09 

Till Kommunstyrelsen 

Förslag om att initiera en förhandling om eventuell försäljning av 
kommunens gruppbostäder 

120 18 års budget och plan för 2019-2020 finns ett uppdrag från kommunfullmäktige att utreda 
eventue ll försäljning av fastigheterna Spelstyraren I 1 på Bergsmansvägen 14 (fyra lägenheter) och 
Epidemin 3 på Bergmästaregatan 22 (även kallat Kata, fem lägenheter) i Kopparberg. Båda 
fastigheterna är s.k. specialbyggnader (typkod 823 vårdbyggnader enligt Skatteverkets taxer ing) och 

saknar därmed taxeringsvärden. De byggdes 1990. 

Undertecknad föreslår att fastigheterna ska säljas till R.iksbyggens kooperativa hyresrättsförening 
Ljusnarsbergs äldrebostäder (RKHF). På så sätt renodlas kommunens fas tighetsbestånd och 
vårdboenden med bostäder enligt biståndsprövning särskiljs från övriga förvaltningslokaler. 

Kommunen behöver sörja för att all fastighetsförvaltnjng har så goda förutsättningar som möjligt. Det 
är olämpligt att gruppbostäderna är en del av förvaltningslokalerna, eftersom hyresgästernas pengar 
riskerar finansiera kommunal verksamhet både via skattsedeln och via hyrorna. Dessutom skulle ett 
tillskott av bostäder till RKHF minska riskerna för förmånsbeskattning p.g.a. oäkta 

bostadsrättsförening. 

Kommunala bostäder och verksamhetsfastigheter 

Kommunens fastighetsförvaltning delas in i tre delar 

Allmännyttiga 
bostäder 

Totala tillgångar ca 
25 miljoner 

Totala tillgångar ca 
120 miljoner 

Kommunalt ägda 
verksamhetslokaler 

Totala tillgångar ca 
70 miljoner 

Figur 1 Kommunens fastighetstillgångar. Förutom dessa ovan finns även fastigheter i form av vögar, broar, lek-, idrotts- och 
badplatser. En sammanställning av kommunens totala fastighetsbestånd inbegriper även sådana tillgångar samt flertalet 
kulturbyggnader. 
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Hyreskollektiven för allmännyttan och RKHF ska finansiellt klara av sina respektive ekonomier med 
löpande drift och långsiktiga investeringsplaner. De kommunala verksamhets lokale rna delar 
budgetutrymmet med kommunens verksamheter. 

RKHF äger kommunens äldrebostäder 

Sedan 2009-20 I 0 äger och förvaltar RKHF kommunens äldreboenden Solgården, Koppargården och 
Treskillingen. Kommunen block.hyr bostäderna och lokalerna från RKHF och tar sj älv emot 
hyresintäkterna från hyresgästerna . Hyresnivån sätts av styrelsen i RKHF där kommunen har 
inflytande med tre ledamöter, hyresgästerna representeras av tre ledamöter och Riksbyggen 
representeras av en ledamot. Kommunen har således inte majoritetsinflytande formellt sett. 
Hyresgästföre ningen är inte involverad i hyressättningen. 

Region Örebro län hyr tre loka ler på Koppargården för I 750 tkr per år (20 I 8 års nivå). Totala 
hyres intäkter från Solgården, Koppargården och Treskillingen är 13 749 tkr (201 8). 

Allmännyttan 

Den 28 juni 2013 sålde det av kommunen helägda bolaget Ljusnarsbergs Fastighets AB sitt 
fastighetsbestånd till Ljusnarsbergs kommun. De aktuella gruppbostäderna ing ick i försäljningen. 
Allmännyttan är sedan dess en del av kommunens förvaltning men intäkter och kostnader särredovisas 
och påverkar inte kommunens resultat. Det ackumulerade resultatet i allmännyttan påverkar istället 
hyreskollektivets fordran på (om vinst) eller skuld till (om förlust) kommunen. Kommunens 
finansiella stä llning påverkas i övrigt genom att fastigheterna är upptagna som anläggningstillgångar 
och kommunen har tag it över bolagets anläggningslån. 

Allmännyttan består av 296 lägenheter och åtta affärs loka ler samt andra lokaler som hyrs ut externt, 
t.ex. åt föreningar. Även garage och parkeringsplatser upplåtes. Hyresnivån bestäms genom 
förhandling mellan kommunen och Hyresgästföreningen. För allmännyttans bostadsbestånd gäller en 
hyrespolicy (Dnr KS 0002/2017-8) som behandlar bl.a. regler för bostadskö och krav för att få hyra en 
lägenhet. 

Förvaltningslokaler (kommunfastigheter) 

Ljusnarsbergs Fastighets AB förvaltade de s.k. "förvaltningsloka lerna" åt kommunen och kommunen 
hyrde dem av bolaget. Det rörde s ig om samtliga skolor och förskolor, kommunhuset, socialkontoret 
och Abrahamsgård m.fl. Med andra ord de lokaler som kommunen då nyttjade och fortfarande nyttjar 
för sin verksamhet. Ett tag e fter att fastighetsbeståndet hade överlåtits till kommunen flyttades 
gruppbostäderna från hyreskollekti vet till kommunfas tigheter. Det berodde på momsreglerna som 
beskrivs i nästa avsnitt. 

Kommunfastigheter ingår helt och hållet i kommunens redovisning och verksamheterna 
inte rnfaktureras en hyra. Syftet med internfaktureringen är att det ska vara ett nollsummespel och att 
verksamheterna ska påföras kostnaderna för lokalerna, vilket är väsentligt i bl.a. 
statistikinrapportering, rätt utfall i den kommunala kostnadsutjämningen och benchmarkinghänseende. 
Det finns även ekonomiska fördelar med detta agerande då inte enbart fastighetsförvaltningen utan 
även verksamheterna som utnyttjar lokalerna har inc itament att effektivisera lokalanvändningen. 

Enligt kommunens internhyressättning ska verksamheterna betala självkostnaden. Det medför 
incitament för fastighetsförvaltningen att hålla nere kostnaderna endast om hyresnivån också 
behandlas i budgete n. Hyresnivåerna sätts i samband med internbudgeten av kommunstyrelsen och 
dessa följ er inte någon indexerad kurva utan ser olika ut beroende på hur fastighetsförvaltningen 
föreslå r fördela resurserna inom beståndet. 
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Detta är inte felaktigt utan ett sätt att prioritera kommunens resurser enligt ett politiskt beslut. 
Undertecknad anser däremot att en sådan internprissättning passar bättre för kommunens egna 
verksamhetslokaler men inte när privata hyresgäster blir inblandade eftersom det är olämpligt att 
förändra hyresnivåerna uppåt och neråt beroende på planerade kostnader vaije år. Hyresnivåer ska 
sättas enligt en långsiktig planering. Hyresintäkterna bestäms efter förhandling med 

Hyresgästföreningen. 

I nedanstående tabell syns effekterna över tid av ett sådant system som har tillämpats på 

gruppbostäderna hittills i kommunal regi: 

Bergsmansvägen Intäkte r Driftskostnader Nettokostnad 
bostadshyra exkl. over head kommunen 

201 4 3 15,2 169, 1 -1 46, I 

201 5 320,9 226,2 -94,7 

2016 324,6 397,8 73,2 

2017 303,2 2 I 1,7 -9 1,5 

2018 334,0 219,0 -11 5 

Bergmästaregatan Intäkter Driftskostnader Nettokostnad 

(Kata) bostadshyra exkl. over head kommunen 

2014 383,2 230,7 -152,5 

201 5 384,9 374,5 -10,4 

2016 393, I 401 , I 8 

2017 398,8 41 2,6 13,8 

2018 378,7 240,7 -1 38 

Det är inte helt klart vilka kostnader för den "övergripande förvaltningen" (over head) som ska be lasta 
gruppbostäderna (t.ex. personella resurser, fordon, serviceavtal m.m.). Dessutom ska kommunen 

betala hyra för de lokaler som den utnyttjar i de båda gruppbostäderna. 

K vadratmeterpriset är ungefär 1 330 kr (2018 års hyresintäkter genom bostadsytan 536 kvm). Det 
skulle innebära a tt kommunens hyra för sina lokaler på dessa fastigheter motsvarar 297 920 kr per år 
(224 kvm). Hyresintäkterna på dessa både gruppbostäder är trots allt 1 059 820 kr (334 000 + 378 700 
+ 297 920, se tabell ovan). Kan det vara möjligt att mer än halva kostnaden för gruppbostädernas drift 

utgörs av over head? 

Risken finns att gruppbostädernas intäkter har subventionerat kommunal verksamhet. Ett sätt att 
hantera en sådan risk är en långsiktig underhå llsplan som säkerställer att underhå llsbudgeten kommer 
samtliga boenden till del någon gång under en inte allt för lång planperiod. Kommunen har inte någon 
sådan fastställd plan för sina fastigheter, i vart fall inte som har behandlats politiskt. Riksbyggen 
arbetar däremot på detta sätt åt RKHF och styrelsen får kontinuerligt information om de åtgärder som 

ligger i närtid och vilka som behöver företas flera år framåt. 

Hyresgäst före ningen företräder s ina medlemmars intressen gentemot kommunen när det gäller 
allmännyttan. Styrelsens representanter för de boende företräder dessa i RKHF. Gruppbostäderna har 
däremot inte något sådant forum gentemot den kommunala verksamheten. 

RKHF har större muskler i kraft av Riksbyggen med kunskap och organisation för 
fastighetsförvaltning på många ställen i landet. För de fa ll där de boende inte kan välja s in bostad 
själva, med anledning av sjukdom eller funktionshinder, är undertecknads subjektiva uppfattning att 
RKHF är en bättre lösning. Kommunens hyres policy passar illa för dessa hyresgäster och ett renodlat 
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ansvar gör att kommunen inte behöver stifta undantagsregler i sina olika policyer och riktlinjer för 
särski Ida hyresgäster. 

Skattekonsekvenser av en försäljning 

Momsregler att ta hänsyn till 

Kommunen bedriver a lltid momspliktig verksamhet. Det var anledningen till att gruppbostäderna 
flyttades över till kommunens redovisning efter att fastigheterna hade överlåtits till kommunen. Det 
innebär att kommunen får dra all moms på fakturorna. 

Uthyrning av fast igheter är som grundläggande princip inte momspliktig verksamhet men 
näringsidkare kan anmäla "frivillig skattsky ldighet" till Skatteverket och denna frivilliga 
skattskyldighet öve rlåts på köparen när fastigheterna överlåts. Skattskyldigheten innebär att ägaren 
beräknar den momspliktiga delen (d.v.s . lokaler som hyrs ut till skattepliktig verksamhet) i förhållande 
till fastighetens totalyta. Den procentuella de len får ägaren sedan dra av från momsen på sådana varor 
och tjänster som inte går att härröra till en specifikt lokal eller lägenhet (t.ex. trädgårdsskötsel). Ägaren 
får dra full moms på den momspliktiga de len av fastigheten men ingen moms på den icke 
momspliktiga. 

RKHF tog över Ljusnarsbergs Fastighets AB:s registrerade frivilliga skattskyldighet när den köpte 
äldreomsorgsbostäderna. När RKHF upplåter bostadsytorna till kommunen finns det ingen moms på 
hyresavierna. Däremot ingår momsen som en "dold kostnad" . Den får kommunen ersättning för med 
18 procent i det s.k. kommunmomssystemet e ftersom kommunen alltid bedriver skattepliktig 
verksamhet. Förutom de skattebefriade köpen som gäller för alla (t.ex. köp av personbil) ska 
kommuner aldrig betala skatt. De 18 procent som kommunen blir kompenserad med är beräknade 
utifrån att de ska motsvara att RKHF far dra av all moms på al la s ina inköp. 

Detta innebär trots allt att den nye fastighetsägaren inte får dra moms på bostäderna. Det ska även 
tydliggöras att kommunen aldrig tillgodoräknar s ig moms på kostnader som är direkt hänförliga till en 
bostad. Som fast ighetsägare är det däremot sällan som kostnader går att direkt hänföra till bostäder. 
Om kommunen t.ex. anlitar leverantörer för halkbekämpning utanför en gruppbostad får kommunen 
beräkna en procentuell fördelning av momspliktig verksamhet totalt i förhållande till icke momspliktig 
verksamhet som den får dra av från momsen. 

Äkta eller oäkta bostadsrättsförening 

För bostadsrättsföreningar finns särskilda regler med hänsyn till föreningens medlemmar. Eftersom 
föreningen i det här fallet är en kooperativ hyres rätts förening är regelverket inte helt liktydigt med 
bostadsrättsföreningars, men i detta avseende är skattelagstiftningen densamma. Kortfattat kan sägas 
att om en bostadsrättsförening även upplåter lokaler i så hög utsträckning att det kan sägas 
subventionera bostadsrättsinnehavarnas avgifter, då bostadsavgifterna kan hållas låga p.g.a. andra 
högra intäkter i föreningen, har bostads innehavarna fått en förmån som ska beskattas. Då är det en s .k. 
oäkta bostadsrättsförening. Dessutom ska fast ighetsägaren bli beskattad i inkomsts laget 
näringsverksamhet. 

Föreningen klassas som äkta om intäkterna från lokaler inte överskrider 40 procent av de totala 
intäkterna, inberäknat bruksvärdeshyran för bostäderna och fakt iska hyran för lokalerna. 
Bruksvärdeshyran bestäms av Skatteverket en gång per å r. Således kan inte kommunen påverka den 
procentuella förde lningen annat än genom hyressättningen av lokalerna. Om detta står att läsa djupare 

i SKY 378 utgåva 15, Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar. 
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Vad som är viktigt är att Ljusnarsbergs kommun och Region Örebro län inte betalar in så höga hyror 
till RKHF att de som hyr bostäderna blir förmånsbeskattade. Detta är viktigt att räkna med när 
lokalhyrorna sätts och när ytterligare loka ler förvärvas. Per den 3 1 december 20 18 är bostädernas 
andel av den totala hyran 64,5 procent och lokalerna 35,5 procent vilket innebär att föreningen är äkta 
och att de boende inte kommer att bli förmånsbeskattade. Denna beräkning görs varje år i samband 

med bokslutet. 

Effekterna av en överlåtelse av gruppbostäderna till föreningen är positiva i detta avseende. 
Föregående år 20 17 var bostadshyrans andel så låg som 61,2 procent men den nya beräkningen av 
bruksvärdeshyran gjorde att margina len till "tröskelvärdet" ökades. Däremot ligger bostadshyrorna 
väldigt nära 60 procent och då är det fördelaktigt att tillföra större andel bostadsyta genom ett förvärv 
av gruppbostäderna. Total bostadsyta är 536 kvm och lokalyta 224. Uppgifter om kvadratmeterytor 
behöver dubbelkollas. Det finns risk att dessa uppgifter inte stämmer, men huvudsaken i detta 

avseende är att bostadsytorna är markant större än lokalytorna. 

Olika alternativ till försäljningspris 

Eftersom fastigheterna är s.k. specialbyggnader saknas taxeringsvärden. Fastigheternas bokförda 

värden den 1 januari 2018 är följande: 

Spe lstyraren 11 

Epidemin 3 

569 596 kr 

639 058 kr 

Ett pris i enlighet med bokfört värde innebär ingen vinst e ller förlust för kommunen. Det finns inga lån 

kopplade til I fastigheterna. 

Det blir inga skattemässiga konsekvenser för någon part av att fast igheterna eventuellt skulle säljas till 
ett lägre pris än ett bedömt marknadsvärde ( detta är klargjort enligt mailkonversation med Britt 
Venström på Skatteverket 20 17-11-02). 

Det finns inga skäl att sälja fastigheterna till ett högre värde än det bokförda. Kommunen har inget 
vinstsyfte med försäljningen och överhuvudtaget bedrivs inte verksamhet med vinstsyfte. Kommunen 
är som fordringsägare och ansvarig för verksamheten på gruppbostäderna mån om föreningens 
ekonomi och borde inte heller därför kräva ett högre försäljningspris. 

Att sälja för ett lägre pris än det bokförda värdet är uteslutet eftersom det påverkar kommunens 
finansie lla ställning negativt och helt enkelt vore en dålig affär. Vad som däremot kan diskuteras är 
vem som ska finansiera eventuellt eftersatt underhåll i1man försäljningen. 

Eftersom hyressättningen av lokalytorna inte har indexerats behöver blockhyran för lokalytorna som 
ska faktureras kommunen bestämmas. Enligt uppgift från driftteknikern på fast ighetsavdelningen 
uppgår årliga kostnaderna för vatten till 29 tkr, renhållning till 23 tkr och el till 108 tkr (båda har 

bergvärme). 

Motivering till förslaget om försäljning av gruppbostäderna 

Undertecknad föreslår en överlåtelse genom försäljning av gruppbostäderna Spelstyraren 11 och 
Epidemin 3 med sammanl agt nio lägenheter. Fastigheterna saknar taxeringsvärden eftersom de är s.k. 
specia lbyggnader och en eventuell underprisöverlåtelse skulle inte i1mebära några skattemässiga 

konsekvenser för någon part. 

Det vore fördelaktigt att renodla uppdelningen av kommunens fastighetsförvaltning och därmed sälja 
gruppbostäderna till RKHF, som har hand om kommunens övriga vårdfast igheter. Det finns en 
överhängande risk att gruppbostädernas hyresintäk.1:er har subventionerat kommunal verksamhet 
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eftersom de vissa år med råge täcker driftskostnaderna. Däremot ska även over head kostnader påföras 
dessa fastigheter och det är oklart hur höga dessa är. Oavsett kostnaderna för over head ska även 
kommunen påföras en hyreskostnad för s ina verksamhetslokaler på dessa fastigheter, vilka torde 
motsvara 297 920 kr beräknat på I 330 kr per kvadratmeter. Driftskostnaderna exkl. over head har 
skiftat väsentligt mellan åren. 

Undertecknad föreslår ett försäljningspris motsvarande det bokförda värdet vid försäljningstillfället. 
Kommunen kommer efter försäljningen att få momsavdrag med l 8 procent i det s.k. 
kommunmomssystemet och RKHF får dra av moms hänförliga till lokalytorna. Eftersom mer 
bostadsyta tillförs RKHF minskar riskerna för att den ska klassas som en oäkta bostadsrättsförening. 
Det kan t.o.m. vara en av få möjligheter för RKH F att öka s ina marginaler till " tröskelvärdet" . 

En pos itiv effekt av en försäljning är ett utökat samarbete med Riksbyggen som besitter breda 
kunskaper inom fastighetsförvaltning . Kommunens förvaltning har en övergripande må lsättning om att 
utöka sama rbetet med andra aktörer inom a lla områden. 

Även andra rutiner i kommunen skulle renodlas och e ffektiviseras genom att göra på detta sätt. 
Kommunens rutiner för avgiftsdebitering och hyresavisering sköts genom samma system och enligt 

likartade rutiner för både äldreomsorgsbostäder och gruppbostäder. Det har uppstått problem när 
fastighetsavde lningen har handlagt budgete n för driftskostnaderna av gruppbostäderna och vård- och 
omsorgs verksamheten har handlagt budgeten för hyres intäkterna. Till RKHF:s styrelsemöten är 
samtliga enhetschefer kallade och gruppboendenas inflytande över fastighetsförvaltningen skulle 
därmed införlivas på samma sätt som för övriga vård tagare. Idag behöver gruppboendena konkurrera 
om underhållsbudgeten med skolor, förskolor, personalkontor och kommunal verksamhet 
överhuvudtaget. 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsen besluta att 

kommunens representanter i RKHF:s styrelse initierar en förhandling om en eventuell 
försäljning av gruppbostäderna samt blockhyresavtal avseende bostäder och lokaler. 

Kopparberg 2019-04-09 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 
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