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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2015-06-23

Information om Ebeneser
Ärendenr 2015/823-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen informerar om Ebeneser.
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1 (1)
Ärendenr
2015/823-00

LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Förteckning över kurser och konferenser anmälda 2015-0817
Ärendenr 2015/666-XXX

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisade kurser och
konferenser till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Avesta kommun

Ämne
Avgiftsfri kollektivtrafik som tillväxtfaktor, Avesta
17-18/9 2015

Nationellt
kompetenscentrum
anhöriga

6:e internationella anhörigkonferensen, Göteborg
3-6/9 2015

Miljöresurs Carl von
Linné

Refarm Europe – urban food, Växjö 10-12/9 2015

Region Gävleborg

Politiskt ledarskap för regional utveckling, Umeå
30/9 2015

Sabo/SKL

Nyttan med allmännyttan, Stockholm 29-30/9 2015

Euroservice

Studieresa till Bryssel och EU, Bryssel 13-16/9 2015

Länsstyrelsen i
Norrbottens län m fl

Regional jämställdhetsdag 2015, Luleå 9/9 2015
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-06-16

§ 108
Medborgarförslag om bättre miljö för trafikanter och
boende
Ärendenr 2015/470-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka medborgarförslaget om att göra
en tunnel i Mjölkuddsbankens förlängning genom centrum.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31, § 69 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen
har sedan skickat förslaget till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
avstyrka medborgarförslaget.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Margareta Berglund föreslår i ett medborgarförslag att en tunnel byggs i
Mjölkuddbankens förlängning genom centrum och att trafiken sedan skickas
ut på Varvsleden. Hon föreslår också att busshållplatserna placeras i tunneln.
Med en tunnel under Smedjegatan kan en bättre miljö skapas för trafikanter
och boende i centrum enligt Margareta Berglund.
Stadsbyggnadsförvaltningen och Samhällsutvecklingskontoret har följande
yttrande till förslaget. En tunnel under Smedjegatan innebär fler nackdelar än
fördelar förutom att det är en mycket kostsam åtgärd. Tunneln kan innebära
bättre miljö just ovanför men gagnar inte hela centrum.

Beskrivning av ärendet
År 1995 utreddes tre olika alternativ till tunnel genom centrum; tunnel under
Smedjegatan, tunnel under Rådstugatan samt en tunnel som skulle starta vid
Skeppsbrogatan och gå under Smedjegatan för att sedan böja av och utmynna
på Sandviksgatan mot Rådstugatan. Sistnämnda skulle ha blivit mycket
kostsam och tekniskt svår att lösa eftersom tunneln skulle byggas under hus
med källare.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-06-16

Kostnad för byggnation av tunnel under Smedjegatan mellan Skeppsbrogatan
och Södra Hamnleden beräknades till ca 122 miljoner kronor i 1995 års
prisnivå. I detta ingår omläggning av VA-ledningar, elkablar, telenät och
fjärrvärme samt nytt dagvattensystem. Byggnation av busshållplats och
åtgärder som krävs på övriga gatunätet finns ej med i denna kalkyl.
För att styra trafiken till tunneln – göra tunneln till ett attraktivt vägval - krävs
förändringar i resterande gatunät i centrum. Förändringar i gatunätet behövs
också för att klara tillgängligheten för personbilar, bussar och varutransporter
inom centrum. Bland annat kommer biltrafik till/från Sandviksgatan och
Stationsgatan inte att kunna nyttja Smedjegatan för att nå Södra Hamnleden
eller Bodenvägen. Eventuellt kan det också bli svårt att i tunnelmynningen
behålla Skeppsbrogatans anslutning mot Smedjegatan.
Om busshållplats ska finnas i tunneln behöver man ta i anspråk ytor under
husen vilket väsentligt fördyrar projektet.
Fördelar med tunnel under Smedjegatan:


Ett gatuavsnitt frigörs från bil- och busstrafik och kan användas till
trevligare ändamål.



Storgatans gågata binds ihop och det blir lättare och säkrare för gående
och cyklister att passera.

Nackdelar:


Genom att skapa fler och framkomligare vägar för biltrafiken har man
konstaterat att man också ökar biltrafiken, det blir fler bilar på
anslutande gator till tunneln och därmed mer buller och
luftföroreningar i centrum.



Vid in- och utfarter till tunneln skapas barriärer för alla slags
trafikanter, såväl för bilister som för gående och cyklister.



Vid tunnelns in- och utfarter kvarstår endast ett smalt utrymme för
gående och cyklister att färdas längs med.



In- och utfarter till tunneln förfular entréerna till centrum.



I tunneln kommer luftföroreningarna att vara mer koncentrerade än på
det öppna gatunätet. Det är ej lämpligt att oskyddade trafikanter står i
tunneln och därför inte lämpligt med busshållplats i tunneln.



Trygghet och tillgänglighet är viktiga frågor i vårt arbete med
stadsplanering och trafik. En busshållplats i tunneln främjar varken
tryggheten eller tillgängligheten för bussresenärerna.



Mycket dyrt att bygga en tunnel.



Ombyggnationer krävs också i andra delar av gatunätet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-06-16

Vid jämförelse av trafikmängder från början av 90-talet mot tiden 2010-2014
kan man se att antalet motorfordon minskat på flertalet gator inom centrum
och på infarter till centrum. Det är bara Bodenvägen och namnlösa gatan som
trafikeras betydligt mer idag än på 90-talet.
Genomfartstrafiken i centrum har räknats år 1984, 2002 och 2012. Andelen har
ökat för varje räknetillfälle. Vid senaste räkningen i centrum (år 2012) utgjorde
genomfartstrafiken ca 52 % av den totala trafiken till/från centrum. Mest
genomfartstrafik var det mellan Bergnäsbron och Bodenvägen samt mellan
Bergnäsbron och Malmuddsviadukten. Kommunen ser hellre att
genomfartstrafiken minskar än ökar.
Sammantaget anser vi inte att en tunnel under Smedjegatan är en åtgärd som
skulle förbättra miljön och trafiksituationen i centrum.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag (bilaga)
Utredning från år 1995: Tunnlar som trafiklösning genom centrum.
Tjänsteskrivelse 2015-04-22
Illustration tunnel under Smedjegatan (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsutvecklingskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Illustrationsbilder för tunnel under Smedjegatan

Tunnel från Kulturhusrondellen

Tunnel från Skeppsbrogatan
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2015-08-10

1 (3)
Ärendenr
2015/962-00

Bolagsbildningar och försäljning av samhällsfastigheter
Ärendenr 2015/962-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
I syfte att förverkliga Luleå kommuns mål om 10 000 fler Lulebor och ett ökat
bostadsbyggande beslutar fullmäktige att
1. Godkänna ramavtalet mellan Luleå kommun och Rikshem AB
2. godkänna överlåtelsen enligt avtal mellan Lulebo AB och Luleå
kommun
3. godkänna att Luleå kommun överlåter fem samhällsfastigheter enligt
Aktieöverlåtelseavtal mellan helägt dotterbolag i Luleå kommun och
Rikshem Samhold AB
4. godkänna Lulebo AB:s förvärv av 1-7 lagerbolag med aktiekapital om
vardera 50 000 kronor, varav ett ingår som en del i avtalet med
Rikshem. Övriga lagerbolag kan Lulebo nyttja vid kommande
avyttring av sitt fastighetsbestånd.
5. godkänna Luleå kommuns förvärv av ett lagerbolag med aktiekapital
om 50 000 kronor. Lagerbolaget ingår som en del i avtalet med
Rikshem Samhold AB.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 att ändra Lulebo AB:s
ägardirektiv (§ 152, ärendenr 2015/689-04), vilket innebär att Lulebo AB:s
andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom intervallet 45-55 %.
Fullmäktige beslutade även att Luleå kommuns del av samhällsfastigheter ska
ligga mellan 75-100 % (§ 151 ärendenr 2015/644-14).
Rikshem
Rikshem AB (publ) är ett av Sveriges största privata bostadsbolag och
erbjuder bostäder i ett stort antal svenska städer. Rikshem AB (publ) har cirka
21 000 lägenheter, varav cirka 5 000 lägenheter i äldreboenden och cirka 1 000
studentbostäder. Rikshem AB (publ) ägs av Fjärde AP-fonden och
pensionsförvaltaren AMF.
Den 9 juli 2015 ingick Luleå kommun ett ramavtal med Rikshem AB. Villkoret
för avtalets uppfyllelse innebär att parterna fattar nödvändiga beslut inom
respektive organisation. Till ramavtalet finns två aktieöverlåtelseavtal
kopplade; dels aktieöverlåtelseavtal med Rikshem Bostäder Holding AB, dels
Rikshem Samhold AB. Aktieöverlåtelseavtalen innebär att Rikshem förvärvar
en del av Luleå kommuns bestånd av samhällsfastigheter och en del av Lulebo
AB:s bestånd av hyresfastigheter.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2015-08-10

2 (3)
Ärendenr
2015/962-00

Överlåtelsen innebär att affären ska genomföras på så sätt att Lulebo AB först
överlåter den aktuella delen av sitt bestånd av hyresfastigheter till Luleå
kommun. Rikshem förvärvar således såväl hyresfastigheterna som
samhällsfastigheterna direkt från Luleå kommun, se bilagda underlag i form
av ramavtal.
Genom aktieöverlåtelseavtalen förbinder sig Rikshem bland annat att
nyproducera minst 560 lägenheter i Luleå kommun under en period om sju år
från tillträdesdagen.
Lagerbolag
De led som således återstår för att fullborda de villkorade avtal som träffats
med Rikshem är att kommunfullmäktige godkänner dels att Lulebo AB
respektive Luleå kommun köper in för ändamålet avsedda lagerbolag till
vilka de aktuella fastigheterna kan överlåtas, dels att kommunfullmäktige
godkänner Luleå kommuns överlåtelse av samhällsfastigheter enligt sagda
aktieöverlåtelseavtal.
Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har den 7 augusti 2015 behandlat frågan
om bolagsbildningar och föreslår fullmäktige godkänna köp av lagerbolag.
Samhällsfastigheter
Luleå kommun säljer delar av sitt fastighetsbestånd för att få nya
fastighetsbolag att etablera sig i Luleå och bidra till ett ökat bostadsbyggande.
Luleå kommun avyttrar fem st samhällsfastigheter via ett lagerbolag. Berörda
fastigheter framgår av bilagda förteckning. Försäljningen sker till fastställt
marknadsvärde om 310,9 mkr. Beräknad dag för överlåtelse är 1 oktober 2015.
Luleå kommun har för avsikt att ingå hyresavtal för att även fortsättningsvis
driva kommunal verksamhet i dessa fastigheter.
Överlåtelsen av Luleå kommuns bestånd av samhällsfastigheter är enligt
aktieöverlåtelseavtalet villkorat av att följande villkor uppfylls:
(a) att Luleå kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelsen av
aktuella fastigheter till Rikshem enligt Aktieöverlåtelseavtal mellan
helägt dotterbolag i Luleå kommun och Rikshem Samhold AB samt
(b) att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Luleå kommuns förvärv
av ett lagerbolag för Luleå kommuns införsäljning av fastigheter, samt
att sådant beslut vinner laga kraft.
Hyresfastigheter
Lulebo AB:s andel av det totala hyresbeståndet ska enligt nu gällande
ägardirektiv ligga inom intervallet 45-55 %.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2015-08-10

3 (3)
Ärendenr
2015/962-00

Överlåtelsen av Lulebo AB:s bestånd av hyresfastigheter (omfattar ca 1 600
lägenheter) är enligt aktieöverlåtelseavtalet villkorat av att följande villkor
uppfylls:
a) att kommunfullmäktiges beslut av den 15 juni 2015 angående ändring
av Lulebos ägardirektiv, (§ 152, ärendenr 2015/689-04) vinner laga kraft
(ifrågavarande beslut har överklagats); samt
b) att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Lulebo AB förvärvar
lagerbolag för Lulebo AB:s införsäljning av fastigheter, samt att sådant
beslut vinner laga kraft.
Lulebo AB:s avyttring av hyresfastigheter har således sedan tidigare godkänts
av kommunfullmäktige genom det principbeslut som fattades 2015-06-15 KF §
152. Den nu aktuella överlåtelsen av fastigheter har behandlats av Lulebos
styrelse 2015-07-09 och 2015-08-06. För att Lulebo ska kunna genomföra sitt
uppdrag att minska sin andel av bostadsbeståndet föreslås Lulebo få tillstånd
att köpa upp till 7 lagerbolag.

Beslutsunderlag







Ramavtal mellan Luleå kommun och Rikshem AB (bilaga)
Avtal mellan Luleå kommun och Rikshem Bostäder Holding AB (bilaga)
Avtal mellan Luleå kommun och Rikshem Samhold AB (bilaga)
Avtal mellan Luleå kommun och Lulebo AB (bilaga)
Luleå Kommunföretag ABs protokoll 2015-08-07 (bilaga)
Förteckning över samhällsfastigheter (bilaga)

Övriga bilagor till avtalen finns tillgängliga för påseende vid
kommunledningsförvaltningens kansli.
Gunilla Lundin
Kanslichef

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Luleå Kommunföretag AB
Lulebo AB
Rikshem Bostäder Holding AB
Rikshem Samhold AB
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RAMAVTAL
DETTA RAMAVTAL (detta "Ramavtal") är träffat den 9 juli2015 mellan:

(1)
(2)
1.
1.1

z
,-l

Luleå kommun, organisationsnummer 212000-2742, ("Luleà kommun"); och
RikshemAB(publ),organisationsnummer5S6T09-9667,("Rikshem").
BAKGRUND
Luleå kommun äger cirka 350 fastigheter som i första hand hyrs ut internt för
kommunala verksamheter, däribland ett antal vård- och omsorgsboenden.

1.2

Lulebo AB, organisationsnummer 556007-0541, ("Lulebo") ägs av Luleå
kommunföretag AB som i sin tur ägs av Luleå kommun och ska bidra till att
stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och
bygga bostadsfastigheter för att göra Luleå till en ännu bättre och trivsammare
stad. Lulebo har idag ca 10 000 lägenheter. Den huvudsakliga verksamheten är
att förvalta de ägda bostadsfastigheterna.

1.3

Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Köparen är ett av Sveriges största
privata bostadsbolag och erbjuder bostäder i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Uppsala, Linköping, Västerås, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Huddinge,
Sundsvall, Halmstad, Södertälje, Solna, Kalmar, Nyköping, Sigtuna, Ale,
Norrtälje och Knivsta. Köparen har ca 21 100 bostäder, varav ca 5 000
lägenheter i äldreboenden och ca 1 000 studentbostäder. Köparens mission är
att vara "den nationella allmännyttan" och erbjuda ett tryggt, trivsamt och
flexibelt boende i attraktiva lägen.

1.4

Parterna har beslutat att genomföra dels en transaktion, varigenom Rikshem,
genom sitt helägda dotterbolag Rikshem Bostäder Holding AB, ska förvärva en
del av Lulebos bestånd av hyresfastigheter, dels en transaktion varigenom
Rikshem, genom sitt helägda dotterbolag Rikshem Samhold AB, ska förvärva
en del av Luleå kommuns bestånd av samhällsfastigheter. Parterna har vidare
beslutat att Lulebo först överlåter den aktuella delen av sitt bestånd av
hyresfastigheter till Luleå kommun, varvid Rikshem således kommer att
förvärva såväl hyresfastigheterna som samhällsfastigheterna från Luleå
kommun. Fastighetsvärdet i affären mellan Luleå kommun och Rikshem uppgår
till 1 638 900 000 kronor, vilket utgör det högsta värdet enligt genomförda
värderingar.

1.5

Fastigheterna kommer att överlåtas av Lulebo respektive Luleå kommun till ett
eller flera, av var och en, nybildade helägda dotterbolag, varvid Rikshem
genom sina dotterbolag, förvärvar aktierna i sådana dotterbolag.

1.6 Luleå kommun och Lulebo har denna dag ingått ett

separat
aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av del av Lulebos bestånd av
fastigheter, den form som framgår av Bilaqa 1 ("Luleboavtalet"). Luleå
kommun och Rikshem, genom sina dotterbolag, har denna dag ingått följande
separata aktieöverlåtelseavtal :

i

a)

Aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av del av Lulebos bestånd av

fastigheter,
("

Hyresfasti

g

i den form som framgår av Bilaga 2

hetsavtalet") ; och

1 (4)
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þ-,,

b)

Aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av del av Luleå kommuns
bestånd av samhällsfastigheter, i den form som framgår av BilAgA_3
("Sam häl lsfasti g hetsavtalet").

(aktieöverlåtelseavtalen ovan benämns gemensamt "¡Aktieöverlåtelseavtalen")
1.7

Parterna ska tillsammans verka för goda övergångslösningar vad gäller kö- och
gäller nuvarande
bytesfrågor
berörda intressenter,
överenskommelser om hyresgäststyrt underhåll, kvarboenderabatt och
inflytandefrågor.

1.8

Aktieöverlåtelseavtalen innehåller vissa villkor för tillträde. Detta Ramavtal
avser att tydliggöra relationen mellan de tre aktieöverlåtelseavtalen.

2.

AVTALENS INBORDES RELATION

2.1

Hyresfastighetsavtalet är villkorat av att Luleboavtalet fullbordas genom att
tillträde har skett, eller sker, den dag tillträde sker enligt Hyresfastighetsavtalet.
Aktieöverlåtelseavtalen är i övrigt inte villkorade av varandra.

2.2

för

Vid

och vad

motstridigheter mellan innehållet

Aktieöverlåtelseavtalen, ska bestämmelserna
företräde framför detta Ramavtal.

i detta Ramavtal och
i Aktieöverlåtelseavtalen äga

3

VILLKOR FöR ATT FULLBORDA öVERLATEISEru

3.1

Parternas skyldighet att fullborda överlåtelsen enligt Hyresfastighetsavtalet är
villkorad av att bland annat följande villkor uppfylls:

a)

att Luleå kommunfullmäktiges beslut av den 15 juni 2015

angående

ändring av Lulebos ägardirektiv, (S 152, ärendenr 2015/689-04) vinner
laga kraft;

3.2

b)

att Luleå kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut innefattande förvärv
av lagerbolag för Lulebos införsäljning av fastigheter, samt att sådant
beslut vinner laga kraft;

c)
d)

att Lulebos styrelse beslutar att godkänna överlåtelsen enligt avtalet;
att Rikshems styrelse godkänner överlåtelsen enligt avtalet.

Parternas skyldighet att fullborda överlåtelsen enligt Samhällsfastighetsavtalet
är villkorad av att bland annat följande villkor uppfylls:

a)

att Luleå kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelsen enligt
avtalet innefattande även godkännande av förvärv av lagerbolag för Luleå
kommuns införsäljning av fastigheter, samt att sådant beslut vinner laga
kraft;

b)
4.

att Rikshems styrelse godkänner överlåtelsen enligt avtalet

NYBYGGNATION

Genom Aktieöverlåtelseavtalen förbinder sig Rikshem att nyproducera minst
560 lägenheter i Luleå kommun under en period om sju (7) år från
tillträdesdagen. För det fall Rikshem brister i sin skyldighet att nyproducera
enligt det föregående ska Rikshem erlägga vite om åttiomiljoner (80 000 000)
kronor till Luleå kommun.

2 (4)
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5.
5.1

SOCIALT ANSVAR

Som ny ägare av

Fastigheterna (såsom dessa definieras

i

Aktieöverlåtelseavtalen) samt ny aktör på Luleås fastighetsmarknad ska
Rikshem verka för att bidra till ett Luleå där alla individer och hushåll är
välkomna. Rikshem ska vidare verka för att ta ett socialt ansvar och stödja
Luleå kommuns arbete for de hushåll som behöver särskilt stöd med boende.
Rikshem ska också för dessa grupper underlätta etableringen på den ordinarie
bostadsmarknaden innebärande bland annat att möjlighet för social (och
medicinsk) förtur till bostad ska finnas.
5.2

Rikshem ska upplåta minst 2 o/o av sina bostäder som vid var tid ingår i
Rikshems bestånd i Luleå (på Tillträdesdagen enligt Aktieöverlåtelseavtalen
motsvarar detta 36 bostäder) till Luleå kommun för hyresgäster med speciella
behov, t.ex. LSS-boende, flyktingar och kvinnojour.

5.3

Rikshem ska vidare, som samarbetspartner till Luleå kommun i utvecklingen av
Kulturbyn Kronan (del av fastigheten Kronan 1:1), verka för att mójliggöra
fortsatt utveckling av förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs där
idag.

b-

BOSTADSKO
Luleå kommun ser över möjligheterna att inrätta en bostadsförmedling i Luleå
kommuns regi och flytta över alla i Lulebos nuvarande bostadskö dit. Parterna
ska diskutera förutsättningarna för Rikshem att använda Luleå kommuns
bostadskö för sin förmedling av Rikshems bostäder i Luleå.

7

BYGGRÄTTER, FRIKöP OCH KONST

7.1

Parterna

är överens om att Lulebos blivande byggrätter på fastigheterna
Kallkällan 4 och Porsön 1:239 inte omfattas av överlåtelsen enligt
Aktieöverlåtelseavtalen.

7.2

Luleå kommuns överlåtelse av fastigheter till Rikshem ska föregås av friköp av
de fastigheter som innehas med tomträtt.

7.3

Parterna är överens om att överlåtelsen enligt Aktieöverlåtelseavtalen inte
innefattar befintlig konst på fastigheterna

8.

ÄHonIrucAR ocH TILLÄGG

8.1

Andringar av och tillägg till detta Ramavtal ska, för att vara bindande mellan
Paderna, vara skriftligen avfattade och undedecknade av bägge parterna.

8.2

Skulle någon bestämmelse i detta Ramavtal eller del därav befinnas ogiltig, ska
detta inte innebära att Ramavtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån
ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt
Ramavtalet, skälig jämkning i Ramavtalet ske.

9.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELöSNING

9.1

På detta Ramavtal ska svensk rätt tillämpas. Ramavtalet ska tolkas i enlighet
med svensk materiell rätt.

9.2

Tvist i anledning av detta

Ramavtal
skiljedomsförfarande administrerat vid
Skiljedomsinstitut ("1 nstitutet").

skall slutligt avgöras
Stockholms

genom
Handelskammares

v

1$

s (4)
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9.3

lnstitutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte lnstitutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I
sistnämnda fall skall lnstitutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå
av en eller tre skiljemän.

(underskrifter pà nästa sida)

4 (4)
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Detta Ramavtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna har tagit ett (1)
var

Rikshem AB (publ)

Luleå kommun
6

a
llija Batljan

Yvonne

Bilaqor:

1.

Aktieöverlåtelseavtal mellan Lulebo AB och Luleå kommun avseende
överlåtelse av del av Lulebo AB:s bestånd av fastigheter

2.

Aktieöverlåtelseavtal mellan Luleå kommun och Rikshem Bostäder Holding
AB avseende överlåtelse av del av Lulebos bestånd av fastigheter

3. Aktieöverlåtelseavtal mellan Luleå

kommun och Rikshem Samhold AB

av del av Luleå kommuns bestånd av
samhällsfastigheter
avseende överlåtelse

5 (4)
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AKflEÖVERLATELSEAVTAL
avseende samtl¡ga aktier

i

av Luleå kommun helägt dotterbolag
mellan
Luleå kommun
och
Rikshem Bostäder Holding AB

9 juli 2015
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Förteckning över Personalens löner, förmåner m.m. (bifogas
Avtalet på Tillträdesdagen)

Bilaga 10.18

Förteckning över kollektivavtal (bifogas Avtalet på
Tillträdesdagen)

Bilaga 10.20a)
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Förteckning över förelägganden
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Bilaga 10"43

Förteckning över Fastigheternas skattemässiga restvärde

Bilaga 11.1

Förteckning över Datarumsmaterialet
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DETTA AKTIEÖVERLATELSEAVTAL (detta "Avtal") är träffat dagen för
undertecknande av detta Avtal mellan:

(1)
(2)
1

1.1

Luleåkommun,organisationsnummer212000-2742("Säljaren");och
Rikshem Bostäder Holding AB, organisationsnummer. 556856-2911
("Köparen").
BAKGRUND

Säljaren äger cirka 350 fastigheter som i första hand hyrs ut internt för
kommunala verksamheter, däribland ett antal vård- och omsorgsboenden.

1.2

Lulebo ägs av Luleå kommunföretag AB som i sin tur ägs av Säljaren och ska
bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga,
förvalta och bygga bostadsfastigheter för att göra Luleå till en ännu bättre och
trivsammare stad. Lulebo har idag ca 10 000 lägenheter. Den huvudsakliga
verksamheten är att förvalta de ägda bostadsfastigheterna.

1.3

Köparen är ett dotterbolag till Rikshem AB (publ) ("Rikshem"), som ägs av
Fjärde AP-fonden och AMF. Rikshem är ett av Sveriges största privata
bostadsbolag och erbjuder bostäder i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala,
Linköping, Västerås, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Huddinge, Sundsvall,
Halmstad, Södertälje, Solna, Kalmar, Nyköping, Sigtuna, Ale, Norrtälje och
Knivsta. Rikshemkoncernen har ca 21 100 bostäder, varav ca 5 000 lägenheter
i äldreboenden och ca 1 000 studentbostäder. Rikshems mission är att vara
"den nationella allmännyttan" och erbjuda ett tryggt, trivsamt och flexibelt
boende i attraktiva lägen.

1.4

Detta Avtal är en del av den affär varigenom Rikshem, genom Köparen och
Rikshem Samhold AB, förvärvar en del av Lulebos bestånd av hyresfastigheter
och en del av Säljarens bestånd av samhällsfastigheter. De fastigheter och
tomträtter som omfattas av detta Avtal framgår av Bilaqa 1.4 ("Fastigheterna").
Tomrätterna ska friköpas av Lulebo varefter Fastigheterna kommer att
överlåtas av Lulebo till ett av Lulebo nybildat helägt dotterbolag ("Bolaget")
innan Tillträdesdagen (definierad nedan). Bolaget kommer därefter att överlåtas
i enlighet med Luleboavtalet till Säljaren på Tillträdesdagen.

1.5

Affären beskrivs i ett mellan Parterna denna dag tecknat Ramavtal till vilket
detta Avtal, aktieöverlåtelseavtalet avseende Fastigheterna mellan Lulebo och
Säljaren samt aktieöverlåtelseavtalet avseende samhällsfastigheterna mellan
Säljaren och Köparen utgör bilagor.

1.6

Säljaren kommer på Tillträdesdagen att äga 100 procent av Aktierna i Bolaget.

1.7

Bolaget kommer på Tillträdesdagen genom Överlåtelseavtalen vara civilrättslig
ägare till Fastigheterna, enligt vilka också vissa fastighetsspecifika skötsel- och
förvaltningsavtal, samt entreprenadkontrakt och entreprenadgarantier, ska
övertas av Bolaget. Säljaren ska senast på Tillträdedagen upprätta en
föñeckning över nämnda avtal.

1.8

Säljaren önskar överlåta Aktierna och Köparen önskar förvärva Aktierna till den
ersättning och på de villkor som stadgas i detta Avtal.

w
4
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DEFINITIONER

Följande definierade begrepp ska när de används i detta Avtal anses ha den
betydelse som foljer av denna punkt 2, i såväl singularis- som pluralisform:

"Aktierna"
"Avtalet"

avser samtliga aktier i Bolaget;
avser detta aktieöverlåtelseavtal och
alla dess bilagor;

"Avtalsdagen"

avser dagen för undertecknandet av
detta Avtal;

"Bankdag"

avser en dag då banker (undantaget
internetbanker) i Sverige generellt är
öppna för normal affärsverksamhet;

"Bolaget"

avser det bolag som anges i punkten

14,
"Datarumsmaterialet"

avser de dokument som varit
tillgängliga för granskning av Köparen
och som sparats ned på USB-minne
samt förtecknats i Bilaqa 1 1 .1 :

"Fastigheterna"

avser de fastigheter och tomträtter
som anges ovan i punkten 1.4;

"Förlust"

avser direkt förlust, skada eller
kostnad som orsakats Köparen eller
Bolaget till följd av bristande
uppfyllelse av någon av Garantierna
(inkluderande uteblivna hyresintäkter
enligt Hyresavtalen);

"Garantierna"

avser garantierna återgivna i punkten
10;

"Garantiavvikelse"

avser avvikelse från någon av
Garantierna;

"Hyresavtalen"

avser de lokalhyresavtal avseende
Fastigheterna som förtecknats i
Bilaga 10.23 a) samt samtliga
hyresavtal för bostäder och
parkeringsplatser avseende
Fastigheterna som upprättats enligt
formulär i Bilaga 10.23 b) och som
framgår av aviseringslistan, Bilaga
10.26;

"Hyresgästerna"

avser hyresgästerna enligt
Hyresavtalen;

V
5
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"Koncernintern Skuld"

avser Bolagets kapital- och
ränteskuld till Säljarens Koncern på
Tillträdesdagen (vilket inkluderar
eventuella avgifter för förtida inlösen)
med avdrag för Bolagets fordringar
på Säljarens Koncern;

"Konfidentiel I I nformation"

avser all (i) know-how; och (ii)
information av vad slag det vara må
och oavsett form och medium som
används av eller avser Bolaget och
Fastigheterna, bland annat
framtidsplaner, affärsutveckling,
ekonomi, kunder och leverantörer, allt
i den mån informationen inte är
allmänt känd;

"Köparen"

avser Rikshem Bostäder Holding AB,
org. nr.556856-2911',

"Köpeskillingen"

avser köpeskillingen för Aktierna
beräknad enligt punkten 3.2;

"Lulebo"

avser Lulebo AB, org. nr. 5560070541

"Luleboavtalet"

avser det aktieöverlåtelseavtal som
träffats denna dag enligt vilket Lulebo
till Säljaren överlåter Aktierna i
Bolaget;

"Oberoende Au ktoriserad Revisor"

avser Stockholmskontoret för en
oberoende internationellt erkänd
revisionsfirma med auktoriserade
revisorer som Parterna kommer
överens om skriftligen;

"Palt"

avser Säljaren och Köparen var för
sig;

ttPartertt

avser Säljaren och Köparen
gemensamt;

"Personalen"

avser den personal, som

på

Avtalsdagen är anställda av Säljaren
men som har sin huvudsakliga
sysselsättning med Fastigheterna;

"Proformabalansräkn ingen"

avser den preliminära och
uppskattade balansräkningen för
Bolaget per Tillträdesdagen, Btlasa 2
a), upprättad i enlighet med
Redovisn ingsprinciperna;

þ
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"Preliminära Köpeskillingen"

avser den överenskomna preliminära
köpeskillingen för Aktierna om
862 614 770 kronor, beräknad enligt
Bila a7.3 ai;

"Pågående Arbeten"

avser de arbeten som pågår inom
Fastigheterna och som framgår av
punkten 18 nedan;

"Redovisningsprinci perna"

avser de redovisningsprinciper som
överensstämmer med Svenska
GAAP;

"Separationsåtgärderna"

avser de åtgärder för fysiska
separationer som framgår av punkten
16 nedan;

"Skatter'

avser svenska och utländska skatter
och avgifter, såsom bland annat
inkomstskatt, mervärdesskatt,
punktskatt, sociala avg ifter,
arbetsg ivaravgifter, statlig
fastighetsskatt och kommunal
fastighetsavgift, jämte skatte- eller
avgiftstillägg, dröjsmåls- och
intäktsräntor, och restavgifter;

"Svenska GAAP"

avser de redovisningsprinciper som
ska tillämpas enligt
årsredovisningslagen (1 995: 1 554),
bokföringslagen (1 999: 1 078) och god
redovisningssed i Sverige;

,,

avser Luleå kommun, org. nr
212000-2742:

Säljaren"

"Säljarens Vetskap"

avser faktisk kännedom per
Avtalsdagen hos de (i) av Säljarens
och Bolagets styrelsemedlem mar,
och (ii) av Lulebos
styrelsemedlemmar och medlemmar
ledningsgrupp, som har relevanta
kunskaper om Fastigheterna/Bolaget;

"Säljarens Koncern"

avser Säljaren och bolag eller annan
juridisk person som från tid till annan
är under direkt eller indirekt kontroll
av Säljaren eller under kontroll av
samma ägare som kontrollerar
Säljaren;

"Tillträdet"

ska ha den betydelse som följer av
punkten 7;

i
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"TiIlträdesbokslut"

avser Bolagets resultat- och
balansräkning upprättade per
Tillträdesdagen enligt
Redovisningsprinciperna såsom
dessa blivit konsekvent tillämpade av
Bolaget och i enlighet med villkoren i
punkterna 8.2 - 8.5;

"Tillträdesdag"

avser den 1 oktober 2015 eller den
dag som infaller sju (7) Bankdagar
efter det att villkoren i punkt 4.1
infriats;

"Väsentliga Avtal"

avser kontrakt, avtal, förbindelse eller
åtagande i vilket Bolaget är paÉ:
a) som involverar betalning till eller
från Bolaget om mer än I 000 000
kronor per år;
b) som har en kvarvarande avtalstid
överstigande tre (3) år;
c) som innehåller utestående alltjämt
gällande garantier och
ansvarsförbindelser; eller

d) som inte är ingångna på
affärsmässiga grunder och inte utgör
ett led i den normala
affärsverksamheten för Bolaget;

"överenskommet Fastighetsvärde"

avser det mellan Parterna
överenskomna värdet för
Fastigheterna per Tillträdesdagen
uppgående till 1 328 000 000 kronor
vilket baseras på värderingar utförda
under sommaren av NAI Svefa och
Norrbryggan; och

"överlåtetseavtalen"

De köpeavtal som ska träffas mellan
Lulebo och Bolaget, enligt vilka
Fastigheterna tillförs Bolaget på
huvudsakliga villkor enligt Bilaqa 2 b).

3.

KOP OCH FORSALJNING AV AKTIERNA

3.1

I enlighet med de villkor som anges i detta Avtal överlåter och försäljer Säljaren

Aktierna, innefattande alla till Aktierna hörande rättigheter, till Köparen för
Köpeskillingen.
3.2

Köpeskillingen ska motsvara Aktiernas andel av summan av:

(i) ett belopp motsvarande Bolagets egna kapital (vilket
förekommande fall ska inkludera 78 procent av samtliga

i

obeskattade reserver) per Tillträdesdagen enligt Tillträdesbokslutet,
plus

?)
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(ii)

ett belopp motsvarande hela skillnaden mellan Overenskommet
Fastighetsvärde och det bokförda värdet på Fastigheternas mark,
byggnader och övriga materiella anläggningstillgångar per
Tillträdesdagen enligt Tillträdesbokslutet.

3.3

Det antecknas att inget avdrag ska göras för den latenta skatten i Bolaget samt
att Köparen inte ska belastas med några lagfarts- och stämpelskattekostnader
som uppstår som ett resultat av Bolagets förvärv av Fastigheterna enligt
Överlåtelseavtalen.

3.4

Aganderätten och alla andra rättigheter som hör till Aktierna ska övergå till
Köparen på Tillträdesdagen mot Köparens fullgörande av alla sina förpliktelser
på Tillträdesdagen.

4.

VILLKOR FOR TILLTRADET

4.1

Parternas skyldighet att fullborda överlåtelsen enligt detta Avtal är villkorad av
att följande villkor uppfylls om inte båda Parterna uttryckligen senast angiven
dag meddelar att de avstår från att åberopa villkoret:

a)

att Luleå kommunfullmäktiges beslut av den 15 juni 2015

b)

att erforderligt organ hos Säljaren beslutar att godkänna överlåtelsen
enligt detta Avtal samt att sådant beslut vinner laga kraft senast på

angående
ändring av Lulebos ägardirektiv, (S 152, ärendenr 2015/689-04) vinner
laga kraft senast på Tillträdesdagen

Tillträdesdagen;

c)

att Säljaren tillträtt Aktierna i Bolaget enligt Luleboavtalet senast på
Tillträdesdagen;

d)

att Bolaget tillträtt Fastigheterna enligt Överlåtelseavtalen senast

på

Tillträdesdagen;

42

e)

att det på Tillträdesdagen enligt Säljarens Vetskap inte förekommer några
väsentliga avvikelser från Garantierna och att Säljaren skriftligen intygat
detta per Tillträdesdagen; samt

0

att Säljaren och Köparen fullgjort samtliga sina skyldigheter enligt punkt 6
i Avtalet som ska fullgöras före eller på Tillträdesdagen.

För det fall något av ovanstående villkor angivna i punkt 4.1 inte uppfyllts
senast på Tillträdesdagen ska detta Avtal i dess helhet vara utan verkan och
eventuella fullgjorda prestationer återgå. Om något av villkoren e) eller f) inte
uppfyllts har Köparen dock rätt att kräva ersättning från Säljaren med ett belopp
motsvarande den direkta skada Köparen lider av att överlåtelsen inte blir av.
Parterna ska i övrigt inte ha några ytterligare anspråk mot varandra. Paderna
gemensamt får dock när som helst helt eller delvis efterge nämnda villkor. Ett
sådant eftergivande innebär inte att Parterna har avsagt sig möjligheten att
göra andra påföljder gällande enligt detta Avtal.

5.

FASTIGHETERNA DRABBAS AV SKADA PA ELLER FöRE
TILLTRÄDESDAGEN

5.1

Skulle en eller flera av Fastigheterna drabbas av skadefall före eller på
Tillträdet ska Parternas skyldigheter att genomföra överlåtelsen enligt detta
Avtal ändå stå fast. Säljaren ska biträda Bolaget gentemot försäkringsbolaget

(.,
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om sådan skada inträffar. Den eventuella ersättning som utbetalas till Bolaget
ska dock inte tas upp i Tillträdesbokslutet. Den Preliminära Köpeskillingen,
Fastigheternas bokförda värde och Overenskommet Fastighetsvärde ska inte,
för syftet att beräkna Köpeskillingen, påverkas av någon skada på
Fastigheterna och Köparen har inte heller rätt att innehålla någon del av den
Preliminära Köpeskillingen. Säljaren ska ersätta Köparen för eventuell kostnad
för självrisk när sådan självrisk har fastställts slutligt.
5.2

Om en eller flera av Fastigheterna drabbas av materiell skada före eller på
Tillträdesdagen där den uppskattade kostnaden för åtgärdandet överstiger ett

belopp motsvarande tjugofem (25) procent

av

Överenskommet
Fastighetsvärde, har vardera Parten, utan hinder av vad som anges i punkten
5.1, rätt att frånträda detta Avtal genom skriftligt meddelande till den andra
Parten senast på Tillträdesdagen utan någon som helst ersättningsskyldighet
mot den andra Parten. Eventuella fullgjorda prestationer ska därvid återgå.

6.

PERIODEN MELLAN AVTALSDAGEN OCH TILLTRADESDAGEN

6.1

Säljaren ska under perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen tillse att
Bolagets verksamhet alla väsentliga avseenden bedrivs enligt tidigare
tillämpade affärsprinciper om inte Köparen skriftligen godkänner annat.

6.2

Säljaren svarar för att Bolaget inte vidtar några väsentliga investeringar
(innebärande investeringar överstigande 1 000 000 kronor) eller ingår eller

i

säger upp Väsentliga Avtal eller fattar viktiga beslut rörande Fastigheterna utan
Köparens skriftliga godkännande.
6.3

Säljaren ska senast sju (7) Bankdagar före Tillträdesdagen förse Köparen med
betalningsinstruktioner och kontonummer för betalning av den Preliminära
Köpeskillingen respektive den Koncerninterna Skulden samt med uppgift om
den Koncerninterna Skuldens belopp (vilken ska inkludera kostnaderna för
Pågående Arbeten enligt punkten 18 nedan, samt att Säljaren ska tillhandahålla
Köparen en specifikation över dessa samt erforderliga underlag).

6.4

Säljaren

ska tillse att Bolaget genom Överlåtelseavtalen förvärvat

Fastigheterna.
6.5

Säljaren ska tillse att Bolaget förvärvat den lösa egendom, som Bolaget är
skyldigt att låta Hyresgästerna nyttja enligt Hyresavtalen.

6.6

Säljaren ska ha tillsett att Bolaget ingått erforderliga försörjningsavtal för tillgång
till nödvändiga medier såsom exempelvis värme, vatten och el, att gälla till dess
Separationsåtgärderna är genomförda.

6.7

Säljaren ska efter samråd med Köparen tillse att det mellan Bolaget och Lulebo
tecknats hyresavtal på marknadsmässiga grunder avseende dels driftutrymmen
Fastigheterna som Lulebo avser att nyttja efter Tillträdesdagen, dels
driftsutrymmen
Lulebos fastigheter som Bolaget avser att nyttja efter
Tillträdesdagen.

i

6.8

i

Köparen och Bolaget ska på marknadsmässiga villkor och med löptid som
längst till och med 31 december 2015 tecknat blockhyresavtal avseende högst
21 lägenheter inom kv. Kristallen avseende bostäder som Lulebo nyttjar som
evakueringsbostäder enligt bifogad sammanställning, Bilaqa 6.8, samt att
blockhyresavtalet ingivits till hyresnämnden för godkännande.

b
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6.9

Säljaren ska ha åtgärdat de besiktningsanmärkningar samt genomfört de
energideklarationer som saknas för Fastigheterna, i enlighet med Bilaqa 6.9.
Vidare ska Säljaren ha undersökt vilka av Fastigheterna som omfattas av
besiktningsplikt enligt Elektriska nämndens anvisningar samt i de fall en
Fastighet omfattas av besiktningsplikten tillse att en besiktning utförs samt att
eventuella brister åtgärdas.

6.10

Säljaren ska tillse att godkänd obligatorisk ventilationskontroll och alla andra för
fastigheter föreskrivna kontroller och besiktningar av t.ex. hissar, portar, el,
cisterner, brandskydd och tryckkärl har genomförts på ett korrekt sätt avseende
Fastigheterna och samtliga eventuella anmärkningar som kräver åtgärdande
(för OVK s.k. 2:or) har åtgärdats;

6.1

Säljaren ska tillse att Lulebo friköper de av Fastigheterna som innehas med
tomträtt.

1

6.12

Säljaren ska genomföra inventering av förekomsten av PCB på fastigheterna
Kristallen 4, Kristallen 5, Kristallen 10, Kristallen 11, Kristallen 12 och Kristallen
15, samt om så krävs enligt tillämpliga författningar, tillse att PCB haltiga
fogmassor avlägsnas från dessa fastigheter.

6.13

Säljaren kommer att tillse att Bolaget upprättar en s.k. skalbolagsdeklaration så
snart som mojligt och senast inom i lag förskriven tid, (f.n. inom 60 dagar från
Avtalsdagen eller Tillträdesdagen). Köparen ska i erforderlig utsträckning bistå
Säljaren och Bolaget när Bolaget upprättar sådan skalbolagsdeklaration, samt
vid behov även bistå Säljaren och Bolaget på Säljarens bekostnad för att
uppfylla de eventuella villkor som Skatteverket enligt lag, jämför 25a kap.
inkomstskattelagen (1999:1229), kan uppställa för att en beskattning enligt
nämnda regler inte ska ske. Säljaren ska tillse att skalbolagsdeklarationen
inges till Skatteverket på föreskrivet sätt

7.

ATCÄnoeR PA TILLTRÄDESDAGEN

7.1

Tillträdet ska äga rum på Tillträdesdagen på plats och tid som Parterna
överenskommer.

7.2

Säljaren ska vid Tillträdet:

a)

mot Köparens fullgörande av betalningar enligt punkterna 7.3 a) - b)
nedan till Köparen överlämna samtliga mot Aktierna svarande aktiebrev
vederbörligen transporterade till Köparen;

b)

tillse att Köparens förvärv förs in i aktieboken samt överlämna densamma
till Köparen;

c)

kvittera Köparens betalning av den Koncerninterna Skulden genom att
upprätta en avräkningsnota i enlighet med bifogade mall, Bilaqa 7.2 c\

d)

tillse att det för den eller de personer som Köparen anvisar utfärdas och
överlämnas tre generalfullmakter att företräda Bolaget intill dess ny
f rmateckn ngsrätt reg istrerats;
i

i

e) till Bolaget, genom den eller de personer som Köparen anvisat

i

generalfullmakten enligt punkt 7.2 d), överlämna dels samtliga skriftliga
pantbrev uttagna i Fastigheterna, dels sedvanlig leveransförbindelse från
svensk bank till sådan representant för Bolaget avseende samtliga
pantsatta datapantbrev uttagna
Fastigheterna samt överlämna

i

lll
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bekräftelse på att samtliga övriga datapantbrev uttagna i Fastigheterna på
Tillträdesdagen förts över till ägararkivet;

Ð

överlämna dokumentation utvisande att de fastigheter som innehas med
tomträtt har friköpts;

g) till

Köparen överlämna skriftliga bekräftelser från varje funktionär
(innefattande styrelseledamöter, lekmannarevisorer, suppleanter och
verkställande direktör) i Bolaget enligt vilken denne avgår utan anspråk
på ersättning från Bolaget;

h)

till Köparen överlämna en bekräftelse vilken uppger att alla fullmakter och
uppdrag att hantera något av Bolagets konton beviljade av Bolaget har
återkallats;

i)

till Köparen överlämna original av Overlåtelseavtalen samt förete original
av, och överlämna kopia på köpebrev utställda enligt Överlåtelseavtalen;

j)

överenskomma med Köparen om dag, som dock ska infalla senast fem
(5) Bankdagar efter Tillträdesdagen, för överlämnande av samtliga övriga
handlingar och material avseende Fastigheterna och/eller Bolaget som
Säljaren innehar och som kan vara av betydelse för Köparen, såsom
bland annat redovisningshandlingar (utöver sådana handlingar som
Säljaren behöver för att upprätta Tillträdesbokslutet), bolagshandlingar,
tomträtts- och hyresavtal i original, skattedeklarationer, ritningar och
bygglovshandlingar; och

k)

till Köparen överlämna sådana jämkningshandlingar som avses i 8a kap
15-17 SS mervärdesskattelagen (199a:200) med information om
avdragen mervärdesskatt hänförlig till investering på Fastigheterna, med

anledning av Bolagets förvärv av Fastigheterna. Av
jämkningshandlingarna ska framgå uppgifter om nedlagd moms på nytill- och ombyggnationer även avseende pågående projekt.
7.3

Vid Tillträdet ska Köparen, mot Säljarens fullgörande av de åtgärder som anges
i punkten 7.2:

a) till konto angivet av Säljaren enligt punkten 6.3 kontant

betala med

samma valutadag den Preliminära Köpeskillingen om 862 614 770 kronor
beräknad enligt Bilaga 7.3 a) baserat på Proformabalansräkningen;

b)

för Bolagets räkning betala med samma valutadag den Koncerninterna
Skulden till det konto som anvisats av Säljaren enligt punkten 6.3 ovan;

c)

tillse att bolagsstämma hålls i Bolaget vid vilken ny styrelse och ny revisor
väljs samt tillse att Bolagets ändringsanmälan inges till Bolagsverket.

7.4

Vid Tillträdet ska Parterna underteckna en

7.5

De åtgärder som anges i punkterna 7.1 - 7.3 ovan ska genomföras vid ett och
samma tillfälle och anses utgöra en och samma transaktion. Om någon av
dessa åtgärder inte genomförs ska Tillträdet endast anses ha skett om den Part
som inte ansvarat för genomförandet av åtgärden medger att tillträde ändå ska
anses ha skett. Ett medgivande enligt ovan ska inte ha någon påverkan på
Parts eventuella rätt till kompensation för motpartens bristande uppfyllelse av
detta Avtal eller rätt att kräva fullgörelse av sådan prestation.

tillträdespromemoria som
bekräftelse på att de åtgärder som anges i punkterna 7.1 - 7.3 utförts och som
bekräftelse på fullbordandet av överlåtelsen enligt detta Avtal.

f)
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8.

ArCÄnoeR EFTER TIIITRÄoESDAGEN

8.1

Köparen ska, på första årsstämma i Bolaget efter Tillträdesdagen, se till att de
på Tillträdesdagen avträdande styrelseledamöterna och suppleanterna beviljas
ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolaget fram till Tillträdesdagen under
förutsättning att Bolagets revisorer tillstyrker detta.

8.2

Tillträdesbalansräkningen ska ligga till grund för beräkningen av Köpeskillingen.
I syfte att slutligen fastställa Bolagets egna kapital, Koncerninterna Skulden och
Fastigheternas bokförda värde, allt per Tillträdesdagen, ska Säljaren inom
fyrtiofem (45) Bankdagar från Tillträdesdagen
Köparen överlämna
Tillträdesbokslutet. Säljaren ska tillsammans med Tillträdesbalansräkningen
överlämna en beräkning av Köpeskillingen. Köparen ska förse Säljaren med
den bokföring och all annan dokumentation, utöver sådan dokumentation som
Säljaren behållit på Tillträdesdagen för detta syfte som är nödvändig för
upprättandet av Tillträdesbokslutet. I såväl Proformabalansräkningen som i
Tillträdesbokslutet ska varje skuld tas upp till nominellt värde, inklusive
upplupen ränta och eventuella avgifter för födida lösen av lån när återbetalning
av sådan skuld fullgörs i sin helhet på Tillträdesdagen. Upplupna skatter för
Bolagets vinst och andra kostnader, inklusive men inte begränsat till
balansföring av hyresfria månader samt skulder som härrör från erlagda
förskottshyror, samt redovisningskostnader ska inkluderas och periodiseras till
perioden
perioden efter
och med Tillträdesdagen respektive
Tillträdesdagen. Tillträdesbokslutet
upprättas
enlighet med
Redovisningsprinciperna och ska granskas av Bolagets nuvarande revisor
enligt ISRE 2410.

till

till

8.3

8.4

ska

till
i

Skulle Köparen ha någon invändning mot Tillträdesbokslutet ska meddelande
härom lämnas till Säljaren inom tjugofem (25) Bankdagar från det att
Tillträdesbokslutet överlämnas till Köparen. I brist på sådant meddelande ska
Tillträdesbokslutet anses vara godkänt av Köparen"

För det fall

Köparen lämnar meddelande

om

invändning mot

Tillträdesbalansräkningen ska Parterna efter bästa förmåga försöka komma
överens om innehållet i Tillträdesbalansräkningen och Köpeskillingen. Har
Parterna inte kunnat komma överens om innehållet i Tillträdesbalansräkningen
och Köpeskillingen inom (25) Bankdagar efter det att meddelande
överlämnades till Säljaren ska den tvistiga frågan, på begäran av Part, slutligen
avgöras av en Oberoende Auktoriserad Revisor. Om Pafterna inte kan enas om
val av Oberoende Auktoriserad Revisor ska denne utses av Stockholms
Handelskammare på ansökan av Pad. Den utsedda Oberoende Auktoriserade
Revisorn ska endast avge ett skriftligt utlåtande avseende de punkter i
Tillträdesbokslutet som invändningen avser. Köparen och Säljaren ska
skriftligen instruera den Oberoende Auktoriserade Revisorn att göra en
bedömning som en expert med avseende på redovisning och inte som en
skiljeman, samt att denne även ska begränsa sin utredning till Köparens
invändningar. Parterna ansvarar gemensamt för den uppkomna kostnaden.
Den Oberoende Auktoriserade Revisorn ska avge sitt avgörande inom trettio
(30) Bankdagar från den dag då denne utsågs. Sådant avgörande ska vara
slutligt och bindande för såväl Säljaren som Köparen, dock att Parterna har
möjlighet att få frågan om den andre Partens skyldighet att fullgöra skyldighet
att betala prövad enligt punkten 25.

f)
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Senast inom tio (10) Bankdagar från det att Tillträdesbokslutet ienlighet med
punkten 8.3 ska anses vara godkänt eller, i förekommande fall, från den dagen
då det fastställts av den Oberoende Auktoriserade Revisorn enligt punkten 8.4
och Köpeskillingen och Koncerninterna Skulden därmed bestämts, ska
avvikelser i förhållande till den Preliminära Köpeskillingen och erlagda belopp
för Koncerninterna Skulden regleras till av Parterna angivet bankkonto.

8.6

Säljaren ska för Bolagets räkning ansöka om lagfart respektive inskrivning för
Bolaget enligt vad som närmare anges i punkt 15 nedan.

9.

BRISTANDE UPPFYLLELSE PA TILLTRÄOESORCEru

9.1

Om betalning enligt punkterna 7.3 a)-b) inte i sin helhet genomförs på
Tillträdesdagen, och anledningen dädill inte är att hänföra till Säljaren har
Säljaren, alltid förutsatt att villkoren i punkten 4 har uppfyllts, rätt att:

a)

b)

frånträda detta Avtal och kräva ersättning från Köparen för direkt skada,
som orsakats Säljaren ochieller Bolaget på grund av Köparens bristande
uppfyllelse innefattande eventuell förlust vid vidareförsäljning av Aktierna
till ett pris understigande Köpeskillingen; eller
kräva full betalning och innehålla överlämnandet av Aktierna till dess att
vilket fall årlig ränta enligt Riksbankens
plus
procentenheter
(8)
referensränta
åtta
ska belöpa på det utestående
beloppet från Tillträdesdagen till dagen då full betalning erläggs. Köparen
ska också, i tillägg till dröjsmålsräntan, kompensera Säljaren för varje
annan direkt skada som orsakas Säljaren som ett resultat av Köparens
bristande uppfyllelse av punkterna 7.3 a)-b).

full betalning mottagits,

i

9.2

Fullbordas inte överlåtelsen av Aktierna enligt detta Avtal till följd av Säljarens
bristande uppfyllelse av någon av de åtgärder som anges i punkten 7.2 ovan
och detta beror på Säljaren får Köparen begära att Tillträdesdagen ska sättas
ut till en ny dag tidigast fem (5) Bankdagar efter Tillträdesdagen. Om Säljaren
inte förmår att då fullgöra de åtgärder som anges i punkten 7.2 ovan, fàr
Köparen, förutsatt att den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse, häva
detta Avtal och kräva ersättning för den direkta skada som uppkommit för
Köparen som en följd av Säljarens bristande uppfyllelse.

9.3

Parterna är överens om att de påföljder som anges i punkten 9.1 och punkten
9.2 ovan är de enda påföljder som kan göras gällande i anledning av Pañs
bristande uppfyllelse av de åtgärder som anges i punkten 7 ovan och Parterna
avstår med bindande verkan från alla andra påföljder som skulle kunna göras
gällande mot den andre parten i anledning av sådan brist.

10.

SÄLJARENS GARANTIER

Säljaren garanterar att de följande sakförhållandena

och/eller
omständigheterna är riktiga per Tillträdesdagen, om det inte uttryckligen anges
nedan att Garantin avser annan dag.
Behöriqhet
10.1

Säljaren är per Avtalsdagen och Tillträdesdagen en juridisk person som har
behörighet att ingå Avtalet, och andra rättshandlingar som härrör ur Avtalet,
samt fullfölja Tillträdet, och inte är förhindrad till något av det angivna av
bolagsordning, lag, myndighetsbeslut, avtal eller av någon annan anledning.

þr
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Bolaqet
10.2

Bolaget är ett bolag behörigen bildat och registrerat enligt svensk lag, i enlighet
med registreringsbevis som ska bifogas Avtalet på Tillträdesdagen, Bilaqa 10.2;

10.3

Bolagets aktiekapital och antal aktier motsvarar vad som är registrerat enligt
Bilaga 10.2 och Bolaget har utfärdat aktiebrev för Aktierna;

10.4

Bolagets kommer på Tillträdesdagen ha en bolagsordning med innehåll som
framgår av Bilaqa 10.4;

10.5

Säljaren är ensam ägare tìll Aktierna, vilka representerar samtliga av Bolaget
utgivna aktier. Aktierna har betalats till fullo och är fria från pant och andra
belastningar samt är fritt överlåtbara i enlighet med detta Avtal. Säljarens
äganderätt tillAktierna är antecknad i Bolagets aktiebok;

10.6

Bolaget har inte utfärdat eller beslutat om utfärdande av nya aktier, konvertibla
skuldebrev, teckningsoptioner med eller utan skuldebrev, kapital- eller
vinstandelslån eller andra aktierelaterade instrument och det föreligger inte
heller i övrigt några omständigheter som kan medföra skyldighet för Bolaget att
utge eller överlåta ytterligare aktier eller andra värdepapper;

10.7

Bolaget är nybildat och bedriver inte och har inte direkt eller indirekt bedrivit
enligt
Överlåtelseavtalen;

någon annan verksamhet än att förvärva Fastigheterna

i

10.8

Bolaget äger inga aktier och har inte heller några intressen
inkluderande handelsbolag och kommanditbolag;

10.9

Bolaget äger de tillgångar som återfinns i Tillträdesbalansräkningen och dessa
tillgångar kommer inte att vara belastade med rättigheter tillkommande tredje
man eller att belastas på annat sätt än vad som anges i detta Avtal, och
Bolaget äger per Tillträdesdagen inga andra tillgångar och har inga andra
skulder förutom de som återfinns i Tillträdesbalansräkningen;

10.10

Bolaget är i besittning av allt räkenskapsmaterial, och samtliga aktuella
bolagshandlingar, registreringshandlingar, bolagsstämmo- och
styrelsemötesprotokoll, samt annan dokumentation som avser dess

andra bolag,

affärsverksamhet fram till och med Tillträdesdagen, och denna dokumentation
är i alla väsentliga avseenden fullständig och korrekt;
10.11

Bolaget är inte part till eller på annat vis bundet av något annat Väsentligt Avtal
utöver vad som framgår av Datarumsmaterialet;

10.12

Bolaget har inte, med undantag från vad som anges i detta Avtal, utfärdat eller
ställt några säkerheter, skadeslöshetsåtaganden eller garantier;

10.13

Säljarens Koncern har efter Tillträdesdagen inte några krav eller anspråk på
Bolaget och Bolaget har efter Tillträdesdagen inte några skulder till Säljarens
Koncern med undantag för Bolagets koncerninterna mellanhavanden avseende

sedvanlig förvaltning av Fastigheterna som har beaktats

i

Tillträdesbalansräkningen ; och
10 14

Datarumsmaterialet är i allt väsentligt korrekt och rättvisande och Säljaren har,
enligt Säljarens Vetskap, inte undanhållit någon information om Bolaget eller
Fastigheterna som typiskt sett skulle vara av betydelse för en köpare vid
dennes beslut att förvärva Aktierna på de villkor som följer av detta Avtal.

IJ
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Personal
10.15

Bolaget har inte före Tillträdesdagen haft någon personal anställd eller anlitat
konsulter som skulle kunna ha några rättigheter mot Bolaget liknande en
anställds rättigheter. lnte fler än tio (10) personer har rätt till anställning i
Bolaget tillföljd av överlåtelsen av Fastigheterna;

10.16

Säljaren och Bolaget har fullgjort sina förhandlingsskyldigheter enligt lag
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet;

10.17

Personalen, som är anställd av Bolaget per Tillträdesdagen, har inte rätt till lön,
pension, semesterförmåner eller andra enskilt utlagda förmåner, utöver vad
som framgår av Bilaqa 10.17, som kommer att biläggas Avtalet på
Tillträdesdagen;

10.18

Bolaget är inte på Tillträdesdagen bundet av andra kollektivavtal än de som
förtecknas i Bilaqa 10.18, som kommer att biläggas Avtalet på Tillträdesdagen.
Fastiqheterna

10.19
10.20

Bolaget är civilrättslig ägare till Fastigheterna;

Fastigheterna besväras inte av inteckningar eller inskrivningar utöver de som
av detta Avtal, Bilaqa 10.20 a) eller av bifogat utdrag ur
fastighetsregistret, Bilasa I 0.20 b);

framgår
10.21

Pantbrev som tagits ut i Fastigheterna är inte pantsatta sedan Köparen har löst
den Koncerninterna Skulden;

10.22

Sådana föremål på Fastigheternas mark och i Fastigheternas byggnader, som
enligt jordabalken kan vara fastighets-, byggnads- eller industritillbehör, ägs av
Säljaren och tillhör Fastigheterna med undantag för sådant som har tillförts
Fastigheterna av hyresgäst eller nyttjare, med undantag för byggnadsanknuten
konst;

10.23

Samtliga lokalhyresavtal som gäller för Fastigheterna framgår av Bilaqa
10.23a) och samtliga hyresavtal för bostäder och parkeringsplatser har
upprättats enligt formulär, Bilaqa 10.23 b);

10.24

För lokalhyresavtalen gäller inga andra villkor än de som framgår av respektive
hyresavtal och inga andra åtaganden har gjorts gentemot Hyresgästerna än
sådana som klart och tydligt framgår av Hyresavtalen eller av Bilaga 10.24;

10.25

lnga hyreskontrakt har, med undantag för enskilda bostadshyresavtal, enskilda
parkeringsavtal och enskilda avtal om garageplats, sagts upp till upphörande
eller villkorsändring;

10.26

Samtliga hyror och hyrestillägg som debiterats för maj, juni och juli månad,
framgår av bifogade aviseringslista Bilaqa 10.26, och denna debitering har skett
i enlighet med Hyresavtalen och, vad gäller bostadshyresavtal,
förha nd n gsöverenskom melser.
I i

10.27

lnga hyresgästanpassningar, entreprenader eller andra arbeten har beställts av
Bolaget eller Säljarens Koncern eller är pågående inom Fastigheterna som inte

är

färdigställda

och

godkända

vid

slutbesiktning utöver underhåll av

bostadslägenheter samt utöver vad som anges i Bilaga 10.27;
10.28

lnga krav av vad slag det vara må kommer enligt Säljarens Vetskap att riktas
mot Bolaget från Hyresgäster på grund av brister i Fastigheterna som föreligger
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på Tillträdesdagen eller omständigheter som
Tillträdesdagen;

i övrigt hänförliga till tiden före

10.29

Det finns inte, utöver vad som anges i Bilaqa 10.29, några förelägganden mot
Bolaget och/eller Säljarens Koncern eller motsvarande från domstol eller
myndighet beträffande Fastigheterna och några sådan är enligt Säljarens
Vetskap ej att förvänta;

10.30

Bebyggelse på Fastigheterna har enligt Säljarens Vetskap skett i enlighet med
bygglov, tillämpliga planer och andra myndighetsbeslut;

10.31

Alla för

Fastigheterna belöpande VA-anslutningskostnader, fjärrvärmeanslutningskostnader, fjärrkylaanslutningskostnader, elanslutningskostnader

och gatukostnader som förfallit till betalning är betalda;
10.32
10.33

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade till och med Tillträdesdagen på de villkor
som följer av Bilasa 10.32;

För

Fastigheterna

finns endast de förhandlingsordningar

och

förhandlingsöverenskommelser som framgår av Bilaqa 1 0.33.
Miliöfråqor
10.34

10.35

i

Fastigheterna är inte förorenade sådan utsträckning eller det annars
förekommer miljö- och/eller hälsofarliga ämnen (t.ex. PCB eller asbest) att det,
enligt vid var tid gällande bestämmelser och med nuvarande användning av
Fastigheterna uppstår kostnader för eller skyldighet att utföra utredning eller
efterbehandling, skyddsåtgärder eller annan liknande åtgärd eller att det i övrigt
inskränker Köparens möjligheter att använda Fastigheterna;

förekommer det inte ämnen i tankar, deponier eller
annanstans, som kan medföra att Fastigheterna förorenas i sådan utsträckning

På Fastigheterna

som anges i punkten 10.34 ovan eller i övrigt föranleder krav på åtgärder;
10.36

Säljarens Koncern och Bolaget har, enligt Säljarens Vetskap, fullgjorl samtliga
skyldigheter som åvilar fastighetsägare enligt lagen om skydd mot olyckor; och

10.37

Energideklarationer har upprättats för samtliga Fastigheter,
obligatoriskt.

i den mån så är

Skattefråqor
10.38

Bolaget har fullgjort sin deklarationsskyldighet, rapporteringsskyldighet eller
motsvarande och fullgjort sina betalningar avseende Skatter som har förfallit till
betalning, på föreskrivet sätt och även betalat föreskrivna anmälnings- och
reg istreringsavgifter till myndig heter;

10.39

Bolaget är per Avtalsdagen inte föremål för skatterevision;

10.40

Utöver de Skatter som intagits i Tillträdesbokslutet kommer Bolaget inte att
krävas på några Skatter eller andra myndighetsavgifter beslutade av relevant
skattemyndighet som är baserade på omständigheter hänförliga till och
belöpande på tidsperioden före Tillträdesdagen;

10.41

Den information om mervärdesskatt hänförlig till investeringar på Fastigheterna
som Säljaren enligt punkt 7.2 k) skall lämna på Tillträdesdagen är korrekt och
aktuell; och

10.42

På Tillträdesdagen är Bolaget registrerat för mervärdesskatt, eller har ansökt
om att registreras för mervärdesskatt;

tç
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10.43

Fastigheternas skattemässiga värden uppgår per 1 januari 2015
435 552 661 kronor, enligt Bilaqa 10.43',

till

minst

Rättsliqa anqeläqenheter
10.44

Fastigheterna är inte, med undantag för sedvanliga
hyresnämndsförfaranden avseende bostadshyresavtal, inblandat i rättegång,
part i rättegång, skiljeför{arande, medlingsförfarande, eller annat liknande
förfarande och enligt Säljarens Vetskap finns inte särskild anledning att befara
att sådan tvist uppkommer rörande förhållanden hänförliga till tiden före

Bolaget

och

Tillträdesdagen; och
10.45

Bolaget eller Säljaren har inte fattat något beslut eller ingett någon ansökan om
Bolagets likvidation och Bolaget eller Säljaren har inte heller mottagit något
föreläggande härom.

11.

GARANTIANSPRAK

11 .1

Köparen har beretts tillfälle att utföra en juridisk, finansiell och teknisk
undersökning (s.k. due diligence) av Fastigheterna och Bolaget.
Datarumsmaterialet har varit tillgängligt för Köparen och dennes rådgivare före
Avtalsdagen. Säljaren har även lämnat information till Köparen om Bolaget och
Fastigheterna. En innehållsförteckning över den dokumentation och information
avseende Bolaget och Fastigheterna som har varit tillgänglig för Köparen och
dennes rådgivare före Avtalsdagen bifogas i Bilaqa 11.1 (Datarumsmaterialet).

11.2

Utöver vad som uttryckligen framgår av Garantierna ovan i punkten 10 lämnar
Säljaren inte några garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar. Allt
annat ansvar som Säljaren eventuellt skulle ha kunnat ha på grund av
författning eller på annan grund, inklusive jordabalken, köplagen och
miljöbalken, är härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparen på
vare sig inom- eller utomkontraktuell grund. Köparen friskriver således Säljaren,
med undantag för vad som garanterats i punkten 10 ovan, från allt ansvar, vad
gäller såväl Bolaget som Fastigheterna, för köprättsliga fel, faktiska fel och
brister, andra fel i Fastigheternas fysiska skick, brister i miljöhänseende såsom
men inte begränsat till ansvar för efterbehandling av Fastigheterna, rådighetsfel
och så kallade dolda fel.
Påfölider

11.3

Köparen har endast rätt att framställa anspråk i anledning av Garantiavvikelser.
Den enda påföljd som kan göras gällande i anledning av samtliga
Garantiavvikelser ska vara reduktion av Köpeskillingen med belopp
motsvarande den Förlust som Köparen förorsakas på grund av
Garantiavvikelsen. lnga påföljder enligt köplagen, jordabalken eller någon
annan lag, allmänna avtalsrättsliga principer eller i övrigt ska vara tillgängliga
för Köparen.

11.4

Anspråk får inte framställas om det baseras på sådan information eller sådana
omständigheter som framgår av Datarumsmaterialet eller som Köparen annars
kände till per Avtalsdagen.
Ansvarsbeqränsninqar

11.5

lnget ansvar ska åligga Säljaren i anledning av Garantiavvikelse, om ersättning
för skada på grund av en sådan Garantiavvikelse utgår från en försäkring som
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var i kraft på Tillträdesdagen eller om Köparen eller Bolaget erhåller ersättning
från tredjeman.
11.6

Vid beräkningen av uppkommen skada ska beaktas i vad mån reservering har
gjorts i Tillträdesbalansräkningen angående det förhållande som ger upphov till
anspråket.

11.7

lnget ansvar ska uppkomma om och i den utsträckning som Säljaren efter eget

val och utan kostnad eller väsentligt hinder för Köparen, avhjälper

en

Garantiavvikelse.
11.8

Om en skada är avdragsgill ur skattesynpunkt för Köparen och/eller Bolaget
ska det belopp som betalas av Säljaren reduceras med ett belopp motsvarande
skadan multiplicerad med för Köparen respektive Bolaget gällande skattesats
det aktuella året.
Tröskelvärden, tak och tidsfrister

11.9

Endast enskilda Garantiavvikelser som innebär rätt till ersättning för Köparen
överstigande 100 000 kronor får göras gällande av Köparen. En nedsättning av
Köpeskillingen får endast göras gällande om sådana enskilda Garantiavvikelser
som får göras gällande enligt föregående mening tillsammans överstiger
2 000 000 kronor. I sådant fall ska ersättning utgå från första kronan

11.10

Säljarens totala ansvar för samtliga Garantiavvikelser ska under alla
omständigheter vara begränsat till sjuttiofem procent (75 o/o) av
Överenskommet Fastighetsvärde.

11 .11

lnget anspråk ska kunna framställas om inte skriftlig reklamation har framställts

till Säljaren inom trettio (30) kalenderdagar från den dag Köparen upptäckte
grunden för kravet. Under alla omständigheter ska Köparens anspråk för att få
göras gällande framställas inom tolv (12) månader från Tillträdesdagen, dock
att krav i anledning av Garantiavvikelse avseende Skatter får framställas inom
tre (3) månader från det att Köparen erhöll slutligt beslut i frågan som inte kan
överklagas.
Anspråk från tredieman och reoressrätt
11.12

Om Köparen eller Bolaget efter Tillträdesdagen informeras om något anspråk
från tredjeman som kan leda till skada på grund av Garantiavvikelse, ska
Köparen själv eller genom Bolaget;

a)

så snart det är praktiskt möjligt och senast inom trettio (30) kalenderdagar
från det datum Köparen informerades om anspråket från tredjeman
meddela Säljaren om detta;

b)

inte göra några medgivanden av skuld, ingå avtal eller kompromiss med
någon person, enhet eller myndighet i anslutning härtill utan att dessförinnan erhålla skriftligt samtycke från Säljaren;

c)

beakta Säljarens skäliga intresse vid vidtagandet av samtliga åtgärder
med anledning av ett sådant krav; och

d)

lämna Säljaren eller Säljarens representanter skälig tillgång till relevant
dokumentation, för att göra det mojligt för Säljarens representanter att
undersöka sådana krav.
P)
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11.13

Om Säljaren har betalat Köparen till täckande av ett anspråk på grund av
Garantiavvikelse eller har åtgärdat sådan avvikelse enligt punkten 11.7 och
Köparen och/eller Bolaget därefter har regressrätt mot tredjeman avseende det
belopp som utgjort eller kunnat utgöra basen för ett anspråk mot Säljaren enligt
detta Avtal, ska Köparen respektive Bolaget på Säljarens begäran överlåta
denna rättighet till Säljaren utan vederlag.

12.

NYPRODUKTION AV BOSTÄDER I LULEA

12.1

Köparen förbinder sig genom undertecknandet av detta Avtal, samt förutsatt att
villkoren i punkten 4 har uppfyllts, att nyproducera minst 560 lägenheter i Luleå
period om
(7)
från Tillträdesdagen.
kommun under
Nyproduktionstakten och förutsättningarna för sådan nyproduktion i övrigt är
enligt följande:

en

sju

år

Är 1-3

Ar 4-5

Ar 6-7

Antal lgh

240

'160

160

Beviljat
bygglov

För de första 80
lägenheterna i perioden
inom 3 månader från
Tillträdesdagen

För de första 80
lägenheterna i perioden
inom 3 månader från
tredje årsdagen för
Tillträdesdagen

För de första 80
lägenheterna i perioden
inom 3 månader från
femte årsdagen för
Tillträdesdagen

Byggstart

lnom 1 månad från
beviljat bygglov*

lnom 1 månad från
beviljat bygglov"

lnom I månad från
beviljat bygglov*

*Under förutsättning att sådant bygglov beviljats under periodenl5 augusti-1
december respektive 15 januari-1 juni varje år.
12.2

För det fall Köparen brister i sin skyldighet att nyproducera det antal lägenheter
angivet för respektive period enligt tabellen ovan ska Köparen i varje enskilt fall
erlägga ett vite om åttiomiljoner (80 000 000) kronor till Säljaren.

123

Köparens skyldighet att nyproducera lägenheter med det antal och i den takt
som överenskommits ovan idenna punkt 12 ärvillkorad av att Säljaren anvisar
planlagd mark i sådan utsträckning att det föreligger förutsättningar för Köparen
att uppfylla åtagandet. Säljaren ska således inte ha rätt till vite enligt ovan om
Köparens brist beror på att Säljaren inte har anvisat planlagd mark i tillräcklig
utsträckning, eller om handläggningstiden för bygglov påverkat Köparens
möjlighet att bebygga marken.

12.4

Köparens skyldighet att erlägga vite enligt ovan ska gälla till dess Köparen
fullgjort sin skyldighet att nyproducera minst 560 lägenheter inom en period av
sju (7) år från Tillträdesdagen.

12.5

Parterna är överens om att markpriset vid tilldelning av mark i varje enskilt fall
ska bestämmas genom att två auktoriserade värderingsfirmor anlitas för två
separata värderingar. Den värdering som åsätter det högsta värdet på den
mark som ska tilldelas ska utgöra det överenskomna markpriset.

12.6

Parterna ska gemensamt verka fór att planlägga områden för bostadsändmå|,
det gäller i första hand Kronan, centrumhalvön och förtätning inom förvärvat
bestånd.

Y)
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13.

SOCIALT ANSVAR

13.1

Som ny ägare av Fastigheterna samt ny aktör på Luleås fastighetsmarknad ska
Köparen verka för att bidra till ett Luleå där alla individer och hushåll är
välkomna. Köparen ska vidare verka för att ta ett socialt ansvar och stödja
Säljarens arbete för de hushåll som behöver särskilt stöd med boende.
Köparen ska också för dessa grupper underlätta etableringen på den ordinarie
bostadsmarknaden innebärande bland annat att möjlighet för social (och
medicinsk) födur till bostad ska finnas.

13.2

Köparen ska upplåta minst 2 o/o àv sina bostäder som vid var tid ingår i
Köparens bestånd i Luleå (på Tillträdesdagen motsvarar detta 36 bostäder) till
Luleå kommun för hyresgäster med speciella behov, t.ex. LSS-boende,
flyktingar och kvinnojour.

14.

BOSTADSKö

14.1

Säljaren ser över mojligheterna att inrätta en bostadsförmedling i Säljarens regi
och flytta över alla i Lulebos nuvarande bostadskö dit. Parterna ska efter
Avtalsdagen diskutera forutsättningarna för Köparen att använda Säljarens
bostadskö för sin förmedling av Köparens bostäder i Luleå.

15.

FASTIGHETSREGLERING

15.1

Fastigheterna kommer att överlåtas av Lulebo till ett av Lulebo nybildat helägt
dotterbolag innan Tillträdesdagen som därefter kommer att förvärvas av
Säljaren. Säljaren och Lulebo kommer att närmare utreda formerna för
överlåtelsen av Fastigheterna till Bolaget. För det fall sådan överlåtelse
innefattar fastighetsreglering ska Säljaren så snart som möjligt efter
Avtalsdagen ansöka om förrättning hos vederbörlig lantmäterimyndighet för
genomförande av de fastighetsregleringar som, i förekommande fall, följer av
Overlåtelseavtalen. Fastighetsregleringarna ska genomföras med stöd av
utfärdade köpebrev för relevanta Fastigheter.

15.2

Säljaren ska, efter godkännande av Köparen, genom Advokatfirman Lindahl KB
hantera och med kraft driva förrättningsärendena hos Lantmäterimyndigheten
och vidta alla rimliga åtgärder för att så snart som möjligt erhålla slutligt
godkännande av fastighetsregleringarna i alla delar. Säljaren skall löpande
hålla Köparen informerad om status i respektive ärende. Köparen åtar sig att i
rimlig omfattning biträda Säljaren. Köparen ska i alla delar medverka till att
förfarandet kan genomföras och för det fall åtgärden skulle komma att behöva
avslutas efter Tillträdesdagen ska Köparen tillse att Bolaget bland annat
utställer särskild fullmakt för dessa åtgärder till den eller de personer som
Säljaren anvisar. Samtliga kostnader i samband med fastighetsregleringarna
ska bäras av Säljaren.

15.3

Om (i) Lantmäterimyndigheten meddelar att fastighetsreglering avseende något
av Överlåtelseavtalen inte kan genomföras, eller (ii) fastighetsreglering inte
genomförts genom lagakraftvunnet beslut av Lantmäterimyndigheten senast
den 30 juni 2016, ska Säljaren omgående för Bolagets räkning ansöka om
lagfad för Bolagets förvärv av berörda Fastigheter. Säljaren ska, Parterna
emellan, svara för stämpelskattekostnaden.

15.4

Säljaren ska omgående efter Tillträdesdagen for Bolagets räkning tillse att
ansöka om lagfart för och, i förekommande fall, inskrivning av Bolagets förvärv
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av Fastigheterna enligt Överlåtelseavtalen och som inte avses överföras genom
fastighetsreglering enligt punkt 15.1. Säljaren ska, Parterna emellan, svara för
stämpelskattekostnaden. Vid hanteringen av lagfartsfrågan ska Säljaren iaktta
motsvarande bestämmelser som sägs i punkt 15.2 itillämpliga delar.
16.

SEPERATIONSATGÄRDER

161

Per Avtalsdagen har Parterna identifierat vissa nyttigheter som delar

av

Fastigheterna idag har gemensamt med andra fastigheter som inte överlåts till
Köparen enligt detta Avtal. Mot denna bakgrund avser Säljaren och Lulebo att, i
samråd med Köparen och Bolaget, genomföra vissa tekniska och fysiska
separationsåtgärder som kommer att medföra att berörda fastigheter får en
självständig teknisk försörjning av sådana nyttigheter. lnnan dessa åtgärder är
genomförda ska berörda fastigheters tillgång till sådana nyttigheter säkerställas
genom att Bolaget ingår erforderliga försörjningsavtal (se punkt 6.4).
16.2

Parterna ska efter Avtalsdagen gemensamt identifiera och utforma lämpliga
lösningar för att åstadkomma nödvändiga separationer och, i förekommande
fall, erforderliga servitut, gemensamhetsanläggningar och nyttjanderätter.
Parternas intention är att verka för att vardera Pañ i så stor utsträckning som
möjligt ska svara för sin egen tekniska försörjning samt att Bolaget eller någon
av Fastigheterna inte heller ska svara för annan fastighets tekniska försörjning.
Samtliga kostnader i samband med Separationsåtgärder ska bäras av Säljaren.
Säljaren och Köparen ska gemensamt och i samförstånd under perioden
mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen utreda och identifiera behovet av
sådana separationsåtgärder (eventuellt tillkommande separationsåtgärder ska
anses utgöra Separationsåtgärder enligt detta Avtal).

17.

PARKERINGSPLATSER

17.1

Parterna har identifierat att det finns boende och verksamheter som hyr
och/eller nyttjar parkeringsplatser som i vissa fall inte är belägna på den
fastighet de boende bor i alternativt på den fastighet som verksamheten
bedrivs.

17.2

är överens om att Fastigheterna ska tillförsäkras tillgång till
parkeringsplatser i samma omfattning som de har per Avtalsdagen. Parterna
åtar sig att i samråd och efter bästa förmåga, med beaktande av eventuella
mervärdesskatteimplikationer, hantera uthyrning av parkeringsplatser i syfte att
på sikt finna en långsiktig lösning så att boende och verksamheter endast hyr
ochieller nyttjar parkeringsplatser som också finns på den fastighet de bor i
alternativt bedriver verksamhet på.

18.

PAGAENDE ARBETEN

18.1

Parterna är överens om att de Pågående Arbetena ska hanteras enligt följande

18.1.1

Porsön 1:406

Parterna

Lulebo har köpt in och projekterat för Aptus bokningssystem för tvättstuga och
bastu. Säljaren ska tillse att Lulebo avslutar och färdigställer arbetet mot
ersättning av nedlagda kostnader. Kostnaderna ska beaktas vid fastställande
av den Koncerninterna Skulden.

b
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18.1.2

Kristallen l5 och

5

Lulebo driver arbete med byte av fjärrvärmeväxlare. Säljaren ska tillse att
Lulebo avslutar och färdigställer arbetet mot ersättning av nedlagda kostnader.
Kostnaderna ska beaktas vid fastställande av den Koncerninterna Skulden.
18.1 .3

Kallkällan 4

Del av Kallkällan 4 är föremål för detaljplaneläggning för bostadsändamål i
Lulebos regi. Köparen är medveten om att denna del av Kalllkällan 4 inför
överlåtelsen till Bolaget kommer att avstyckas och ingår således inte i förvärvet
enligt detta Avtal.
18.1.4

Kallkällan 9
Lulebo har förprojekterat för elarbeten inom fastigheten Kallkällan 9. Bolaget
ska överta projekteringshandlingarna mot ersättning för nedlagda kostnader.
Kostnaderna ska beaktas vid fastställande av den Koncerninterna Skulden.

19.

SEKRETESS

19.1

Såväl före som efter Tillträdet gäller

19.2

Säljaren förbinder sig vidare att inte avslöja Konfidentiell lnformation och
Säljaren ska tillse att anställda, anlitade konsulter och styrelseledamöter hos
Säljaren och Säljarens Koncern iakttar ovanstående sekretessbestämmelse.

19.3

Bestämmelserna ipunkt 19.1 och 19.2 gäller inte utlämnande av information:

att Parterna ska iaktta sekretess
beträffande innehållet i detta Avtal och de förhandlingar som föregått Avtalet.

a) till Parts rådgivare i samband med transaktionen, varvid Parten ska tillse
att rådgivaren är bunden av sekretessåtagande av motsvarande
omfattning;

b)

i den mån så fordras för tillvaratagande av Parts rättigheter enligt detta
Avtal;

c) i den mån så fordras enligt författning eller för Part bindande
noteringsregler eller motsvarande regelverk, varvid Parten innan
utlämnande ska samråda med den andra Parten och ta i beaktande
rimliga önskemål om tid och sätt för och omfattning av utlämnandet;
eller

d)

som sker med den andra Partens medgivande.

19.4

Parterna ska samråda och överenskomma om innehållet i ett pressmeddelande
och tidpunkten för offentliggörandet av detta.

20

övenIArELSE
Part har inte rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter och skyldigheter
hänförliga till detta Avtal.

21

MEDDELANDEN

Alla meddelanden och annan kommunikation enligt detta Avtal ska anses

ha

blivit vederbörligen lämnad eller utförd:

(i)

vid avlämnande för hand, vid tidpunkten för avlämnandet;

?>
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(ii)

vid skickande via e-post under normal kontorstid, vid kvittens som
inte är automatiskt genererad;

(¡ii) vid skickande av rekommenderat brev före kl. 10.00, två (2)
Bankdagar efter postandet;

och i varje fall adresserat som följer:
Till Köparen:
Enligt i ingressen angiven adress.

Att: VD och chefsjuristen
E-post: ian-erik. hoivall@rikshem.se och carl. conradi@rikshem. se

Till Säljaren:
Enligt i ingressen angiven adress.

Att: MikaelWänstedt
E-post:

m

ikael.wanstedt@lulea. se

Med kopia till:

Advokatfirman Lindahl KB
Box 1203,751 42 Uppsala
Att: Patric Sandberg Helenius
E-post:

eller till sådan annan adress eller sådant annat telefaxnummer som ska ha
meddelats (i enlighet med denna punkt) den andra Paften.

22.

KOSTNADER

Var Part ska bära sina egna kostnader, såsom för revisorer, konsulter och
advokater, vilka orsakas i samband med förberedelser, förhandlingar och
genomförandet av detta Avtal.

23.

PASSIVITET

Att en Part avstår från att utöva någon rättighet enligt detta Avtal eller avstår
från att påtala vissa förhållanden hänförliga till detta Avtal medför inte att denne
har frånsagt sig rätten att göra så.
24.

FULLSTÄNDIGHET, ÄruORII,IC OCH TILLÄGG

24.1

Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan Köparen och Säljaren i
anledning av överlåtelsen av Aktierna och ersätter alla tidigare förhandlingar
och överenskommelser oavsett om dessa träffats skriftligen eller muntligen,
rörande innehållet i detta Avtal.

It
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24.2

Andring av eller tillägg till detta Avtal kräver för sin giltighet att en skriftlig
överenskommelse undedecknas av båda Pader med särskild referens till detta
Avtal.

24.3

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska
detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska i sådant fall, i
den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt
Avtalet, skälig jämkning av Avtalet ske.

25.

ÏLLÄMPLIG LAG OCH TVISTELöSNING

25.1

Avtalet ska vara underkastat och tolkas enligt svensk materiell rätt.

25.2

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om
inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och
övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I
sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en
eller tre skiljemän.

25.3

Det förhållandet att skiljeförfarande inletts, pågår eller avslutats, vad som
förekommer under skiljeforfarandet och innehållet i skiljedom eller annat beslut
utgör Konfidentiell I nformation.
(underskrifter på nästa sida)
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Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna har tagit ett (1) var

Luleå den 9 juli 2015

LULEA KOMMUN

w

(rd-n e ç

RIKSHEM BOSTÄDER HOLDING AB

a

ttt

cQ-u

/U'tfl þnrzltt t{

c L@

Borgensförbindelse
Rikshem AB (publ), org nr 556709-9667, gàr härmed i borgen såsom för egen
skuld för Köparens förpliktelser enligt Avtalet.

Punkt 25 (Tillämplig lag och tvistelösning) ska äga tillämpning på denna
borgensförbindelse.
Luleå den 9 juli 2015
Rikshem AB (publ)

lLi o4 þ,lTLtntV
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juli 2015
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BILAGOR
Bilaga 1.4

Fastigheterna

Bilaga 2 a)

Proform abala nsräknin g

Bilaga 2 b)

Överlåtelseavtalen

Bilaga 2 c)-f)

Villkor för Kommunhyresavtalen

Bilaga 6.7

Besiktningsanmärkningar och saknade energideklarationer

Bilaga 7.2 c)

Mall för avräkningsnota

Bilaga 7.3 a)

Beräkning av den Preliminära Köpeskillingen

Bilaga 10.2

Registreringsbevis (bifogas Avtalet på Tillträdesdagen)

Bilaga 10.4

Bolagsordning (bifogas Avtalet på Tillträdesdagen)

Bilaga 10.17

Förteckning över Personalens löner, förmåner m.m. (bifogas
Avtalet på Tillträdesdagen)

Bilaga 10.18

Förteckning över kollektivavtal (bifogas Avtalet på
Tillträdesdagen)

Bilaga 10.20a)

Ej inskrivna rättigheter

Bilaga 10.20b)

FDS-utdrag

Bilaga 10.21

Arrendeavtal

Bilaga 10.24a)

Förteckning över lokalhyresavtalen

Bilaga 10.24b)

Formulär för hyresavtal för bostäder och parkeringsplatser

Bilaga 10.25

Förteckning över åtaganden gentemot Hyresgäster

Bilaga 10.26

Förteckning över Hyresavtal som sagts upp till upphörande

Bilaga 10.27

Aviseringslista

Bilaga 10.30

Förteckning över förelägganden

Bilaga 10.33

Försäkringsvillkor

Bilaga 11.1

Förteckning över Datarumsmaterialet

Bilaga 13.1

Karta över Kulturbyn
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DETTA AKTIEöVERLATELSEAVTAL (detta "Avtal") är träffat dagen för
undertecknande av detta Avtal mellan

(1)
(2)
1.
1.1

Luleåkommun,organisationsnummer2l2O0O-2742("Säljaren");och

RikshemSamholdAB, organisationsnummer556S56-2929("Köparen").
BAKGRUND

Säljaren äger cirka 350 fastigheter som i första hand hyrs ut internt för
kommunala verksamheter, däribland ett antal vård- och omsorgsboenden.

1.2

Lulebo ägs av Luleå kommunföretag AB som i sin tur ägs av Säljaren och ska
bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga,
förvalta och bygga bostadsfastigheter för att göra Luleå till en ännu bättre och
trivsammare stad. Lulebo har idag ca 10 000 lägenheter. Den huvudsakliga
verksamheten är att förvalta de ägda bostadsfastigheterna.

1.3

Köparen är ett dotterbolag till Rikshem AB (publ) ("Rikshem"), som ägs av
Fjärde AP-fonden och AMF. Köparen är ett av Sveriges största privata
bostadsbolag och erbjuder bostäder i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala,
Linköping, Västerås, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Huddinge, Sundsvall,
Halmstad, Södertälje, Solna, Kalmar, Nyköping, Sigtuna, Ale, Nordälje och
Knivsta. Rikshemkoncernen har ca 21 100 bostäder, varav ca 5 000 lägenheter
i äldreboenden och ca 1 000 studentbostäder. Rikshems mission är att vara
"den nationella allmännyttan" och erbjuda ett tryggt, trivsamt och flexibelt
boende i attraktiva lägen.

1.4

Detta Avtal är en del av den affär varigenom Rikshem, genom Köparen och
Rikshem Bostäder Holding AB, förvärvar en del av Lulebos bestånd av
hyresfastigheter och en del av Säljarens bestånd av samhällsfastigheter. De

fastigheter som omfattas

av detta Avtal framgår av

Bilaqa

1.4

("Fastigheterna"). Fastigheterna kommer att överlåtas av Säljaren till ett av

Säljaren nybildat helägt dotterbolag ("Bolaget") innan Tillträdesdagen
(definierad nedan).

1.5

Affären beskrivs i ett mellan Paderna denna dag tecknat Ramavtal till vilket
detta Avtal, aktieöverlåtelseavtalet avseende Fastigheterna mellan Lulebo och
Säljaren samt aktieöverlåtelseavtalet avseende samhällsfastigheterna mellan
Säljaren och Köparen utgör bilagor.

.6
1.7

Säljaren kommer på Tillträdesdagen att äga 100 procent av Aktierna i Bolaget.

1

1.8

Bolaget kommer på Tillträdesdagen genom Overlåtelseavtalen vara civilrättslig
ägare till Fastigheterna, enligt vilka också vissa fastighetsspecifika skötsel- och
förvaltningsavtal, samt entreprenadkontrakt och entreprenadgarantier, ska
övertas av Bolaget. Säljaren ska senast på Tillträdedagen upprätta en
förteckning över nämnda avtal.
Säljaren önskar överlåta Aktierna och Köparen önskar förvärva Aktierna till den
ersättning och på de villkor som stadgas i detta Avtal.

?ß
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2.

DEFINITIONER

Följande definierade begrepp ska när de används i detta Avtal anses ha den
betydelse som följer av denna punkt 2, i såväl singularis- som pluralisform:

"Aktierna"
"Avtalet"

avser samtliga aktier i Bolaget;
avser detta aktieöverlåtelseavtal och
alla dess bilagor;

"Avtalsdagen"

avser dagen för undedecknandet av
detta Avtal;

"Bankdag"

avser en dag då banker (undantaget
internetbanker) i Sverige generellt är
öppna för normal affärsverksamhet;

"Bolaget"

avser det bolag som anges i punkten
1.4;

"Datarumsmaterialet"

avser de dokument som varit
tillgängliga för granskning av Köparen
och som sparats ned på USB-minne
samt förtecknats i Bilaqa 1 1.1;

"Fastigheterna"

avser de fastigheter som anges ovan
i punkten 1.4;

"Förlust"

avser direkt förlust, skada eller
kostnad som orsakats Köparen eller
Bolaget till följd av bristande
uppfyllelse av någon av Garantierna
(inkluderande uteblivna hyresintäkter
enligt Hyresavtalen);

"Garantierna"

avser garantierna återgivna i punkten
10;

"Garantiavvikelse"

avser avvikelse från någon av
Garantierna;

"Hyresavtalen"

avser de lokalhyresavtal avseende
Fastigheterna som födecknats i
Bilaga 10.24 a) samt samtliga
hyresavtal för bostäder och
parkeringsplatser avseende
Fastigheterna som upprättats enligt
formulär i Bilaga 10.24 b) och som
framgår av aviseringslistan, Bilaga
10.27;

"Hyresgästerna"

avser hyresgästerna enligt
Hyresavtalen;

1B
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"Kommunhyresavtalen"

avser de hyresavtal avseende lokaler
på Fastigheterna som Säljaren och
Bolaget ska ingå på Tillträdesdagen
på villkor enligt Bilaga 2 c) - f);

"Koncernintern Skuld"

avser Bolagets kapital- och
ränteskuld till Säljarens Koncern på
Tillträdesdagen (vilket inkluderar
eventuella avgifter för förtida inlösen)
med avdrag för Bolagets fordringar
på Säljarens Koncern;

"Konfidentiell I nformation"

avser all (i) know-how; och (ii)
information av vad slag det vara må
och oavsett form och medium som
används av eller avser Bolaget och
Fastigheterna, bland annat
framtidsplaner, affärsutveckling,
ekonomi, kunder och leverantörer, allt
i den mån informationen inte är
allmänt känd;

"Köparen"

avser Rikshem Samhold AB, org. nr
556856-2929;

"Köpeskillingen"

avser köpeskillingen för Aktierna
beräknad enligt punkten 3;

"Lulebo"

avser Lulebo AB, org. nr. 5560070541

"Oberoende Au ktoriserad Revisor"

avser Stockholmskontoret för en
oberoende internationellt erkänd
revisionsfirma med auktoriserade
revisorer som Parterna kommer
överens om skriftligen;

ttPartt'

avser Säljaren och Köparen var för
stg;

ttPartertt

avser Säljaren och Köparen
gemensamt;

ttPersonalentt

avser den personal, som

på

Avtalsdagen är anställd av Säljaren

men som har sin huvudsakliga
sysselsättning med Fastigheterna;

"P

avser den preliminära och
uppskattade balansräkningen för
Bolaget per Tillträdesdagen, Bilaga 2
a), upprättad i enlighet med
Redovisningsprinciperna;

roforma ba la nsrä kn i n gen "
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"Preliminära Köpeskillingen"

avser den överenskomna preliminära
köpeskillingen för Aktierna om
6 656 625 kronor, beräknad enligt
Bilaqa 7.3 d;

"Redovisningsprinciperna"

avser de redovisningsprinciper som
överensstämmer med Svenska
GAAP;

"Sepa rationsåtgärderna"

avser de åtgärder för fysiska
separationer som framgår av punkten
12 nedan;

"Skatter"

avser svenska och utländska skatter
och avgifter, såsom bland annat
inkomstskatt, mervärdesskatt,
punktskatt, sociala avgifter,
arbetsg ivaravg ifter, statl g
fastighetsskatt och kommunal
fastighetsavgift, jämte skatte- eller
avgiftstillägg, dröjsmåls- och
intäktsräntor, och restavgifter;
i

"Svenska GAAP"

avser de redovisningsprinciper som
ska tillämpas enligt
årsredovisningslagen (1 995: I 554),
bokföringslagen (1 999: 1 078) och god
redovisningssed i Sverige;

"Säljaren"

avser Luleå kommun, org. nr
212000-2742;

"Säljarens Vetskap"

avser faktisk kännedom per
Avtalsdagen hos de av Säljarens och
Bolagets styrelsemedlemmar som har
relevanta kunskaper om
Fasti g heterna/Bolaget;

"Säljarens Koncern"

avser Säljaren och bolag eller annan
juridisk person som från tid till annan
är under direkt eller indirekt kontroll
av Säljaren eller under kontroll av
samma ägare som kontrollerar
Säljaren;

"Tillträdet"

ska ha den betydelse som foljer av
punkten 7;

'rß
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"TiIlträdesbokslut"

avser Bolagets resultat- och
balansräkning upprättade per
Tillträdesdagen enligt
Redovisningsprinciperna såsom
dessa blivit konsekvent tillämpade av
Bolaget och i enlighet med villkoren i
punkterna 8.2 - 8.5;

"Tillträdesdag"

avser den 1 oktober 2015 eller den
dag som infaller sju (7) Bankdagar
efter det att villkoren i punkt 4.1
infriats;

"Väsentliga Avtal"

avser kontrakt, avtal, förbindelse eller
åtagande i vilket Bolaget är part:
a) som involverar betalning till eller
från Bolaget om mer än 1 000 000
kronor per år;
b) som har en kvarvarande avtalstid
överstigande tre (3) år;

c) som innehåller utestående alltjämt
gällande garantier och
ansvarsförbindelser; eller
d) som inte är ingångna på
affärsmässiga grunder och inte utgör
ett led i den normala
affärsverksamheten för Bolaget;

"överenskommet Fastig hetsvärde"

avser det mellan Parterna
överenskomna värdet för
Fastigheterna per Tillträdesdagen
uppgående t¡ll 310 900 000 kronor
vilket baseras på värderingar utförda
under sommaren av NAI Svefa och
Norrbryggan; och

"överlåtelseavtalen"

De köpeavtal som ska träffas mellan
Säljaren och Bolaget, enligt vilka
Fastigheterna tillförs Bolaget på
huvudsakliga villkor enligt Bilaqa 2 b)

7þ
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3.

KOP OCH FORSALJNING AV AKTIERNA

3.1

I enlighet med de villkor som anges i detta Avtal överlåter och försäljer Säljaren

Aktierna, innefattande alla till Aktierna hörande rättigheter,

till Köparen för

Köpeskillingen.
3.2

Köpeskillingen ska motsvara Aktiernas andel av summan av:

(i) ett

belopp motsvarande Bolagets egna kapital (vilket

i

fall ska inkludera 78 procent av samtliga
obeskattade reserver) per Tillträdesdagen enligt Tillträdesbokslutet,
plus

förekommande

(ii)

ett belopp motsvarande hela skillnaden mellan Överenskommet
Fastighetsvärde och det bokförda värdet på Fastigheternas mark,

byggnader

och övriga materiella anläggningstillgångar per

Tillträdesdagen enligt Tillträdesbokslutet; plus

(iii) ett

belopp motsvarande hälften

av

Bolagets kostnad för

stämpelskatt vid förvarv av Fastigheterna.
3.3

Aganderätten och alla andra rättigheter som hör till Aktierna ska övergå till
Köparen på Tillträdesdagen mot Köparens fullgörande av alla sina förpliktelser
på Tillträdesdagen.

4

V¡LLKOR FöR TILLTRÄDET

4.1

Parternas skyldighet att fullborda överlåtelsen enligt detta Avtal är villkorad av
att följande villkor uppfylls om inte båda Parterna uttryckligen senast angiven
dag meddelar att de avstår från att åberopa villkoret:

a)

att erforderligt organ hos Säljaren beslutar att godkänna överlåtelsen
enligt detta Avtal samt att sådant beslut vinner laga kraft senast på
Tillträdesdagen;

b)

att Bolaget tillträtt Fastigheterna enligt Överlåtelseavtalen senast

på

Tillträdesdagen;

42

c)

att det på Tillträdesdagen enligt Säljarens Vetskap inte förekommer några
väsentliga avvikelser från Garantierna och att Säljaren skriftligen intygat
detta per Tillträdesdagen; samt

d)

att Säljaren och Köparen fullgjort samtliga sina skyldigheter enligt punkt 6
i Avtalet som ska fullgöras före eller på Tillträdesdagen.

För det fall något av ovanstående villkor angivna ipunkt 4.1 inte uppfyllts
senast på Tillträdesdagen ska detta Avtal i dess helhet vara utan verkan och
eventuella fullgjorda prestationer återgå. Om något av villkoren c) eller d) inte
uppfyllts har Köparen dock rätt att kräva ersättning från Säljaren med ett belopp
motsvarande den direkta skada Köparen lider av att överlåtelsen inte blir av.
Parterna ska i övrigt inte ha några ytterligare anspråk mot varandra. Parterna
gemensamt får dock när som helst helt eller delvis efterge nämnda villkor. Ett
sådant eftergivande innebär inte att Parterna har avsagt sig möjligheten att
göra andra påföljder gällande enligt detta Avtal.

1ß
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5.

FASTIGHETERNA DRABBAS AV SKADA PA ELLER FöRE
TILLTRÄDESDAGEN

5.1

Skulle en eller flera av Fastigheterna drabbas av skadefall före eller på
Tillträdet ska Parternas skyldigheter att genomföra överlåtelsen enligt detta
Avtal ändå stå fast. Säljaren ska biträda Bolaget gentemot försäkringsbolaget
om sådan skada inträffar. Den eventuella ersättning som utbetalas till Bolaget
ska dock inte tas upp i Tillträdesbokslutet. Den Preliminära Köpeskillingen,
Fastigheternas bokförda värde och Overenskommet Fastighetsvärde ska inte,
för syftet att beräkna Köpeskillingen, påverkas av någon skada på
Fastigheterna och Köparen har inte heller rätt att innehålla någon del av den
Preliminära Köpeskillingen. Säljaren ska ersätta Köparen för eventuell kostnad
för självrisk när sådan självrisk har fastställts slutligt.

5.2

Om en eller flera av Fastigheterna drabbas av materiell skada före eller på
Tillträdesdagen där den uppskattade kostnaden för åtgärdandet överstiger ett
belopp motsvarande tjugofem (25) procent av Överenskommet Fastighetsvärde
har vardera Paden, utan hinder av vad som anges ipunkten 5.1, rätt att
frånträda detta Avtal genom skriftligt meddelande till den andra Paften senast
på Tillträdesdagen utan någon som helst ersättningsskyldighet mot den andra
Parten. Eventuella fullgjorda prestationer ska därvid återgå.
ELLAN AVTALS DAGEN OC H TI LLTRÄDESDAGEN

6

PERIODEN

6.1

Säljaren ska under perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen tillse att
Bolagets verksamhet alla väsentliga avseenden bedrivs enligt tidigare
tillämpade affärsprinciper om inte Köparen skriftligen godkänner annat.

6.2

Säljaren svarar för att Bolaget inte vidtar några väsentliga investeringar
(innebärande investeringar överstigande 1 000 000 kronor) eller ingår eller

M

i

säger upp Väsentliga Avtal eller fattar viktiga beslut rörande Fastigheterna utan
Köparens skriftliga godkännande.
6.3

Säljaren ska senast sju (7) Bankdagar före Tillträdesdagen förse Köparen med
betalningsinstruktioner och kontonummer för betalning av den Preliminära
Köpeskillingen respektive den Koncerninterna Skulden samt med uppgift om
den Koncerninterna Skuldens belopp.

6.4

Säljaren ska tillse

att

Bolaget genom Överlåtelseavtalen

förvärvat

Fastigheterna.
6.5

Paderna ska i god anda och efter bästa förmåga förhandla och komma överens
om Kommunhyresavtalen, som ska börjar gälla på Tillträdesdagen. Parterna
ska vidare gemensamt verka för att även övriga externa hyresgäster i
Fastigheterna ingår hyresavtal med Köparen på motsvarande villkor.

6.6

Säljaren ska ha tillsett att Bolaget ingått erforderliga försörjningsavtal för tillgång
till nödvändiga medier såsom exempelvis värme, vatten och el, att gälla till dess
Separationsåtgärderna är genomförda.

6.7

Säljaren ska ha åtgärdat de besiktningsanmärkningar samt genomfört de
energideklarationer som saknas för Fastigheterna, i enlighet med Bilaqa 6.7.
Vidare ska Säljaren ha undersökt vilka av Fastigheterna som omfattas av
besiktningsplikt enligt Elektriska nämndens anvisningar samt i de fall en
Fastighet omfattas av besiktningsplikten tillse att en besiktning utförs samt att
eventuella brister åtgärdas.
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6.8

Säljaren ska tillse att godkänd obligatorisk ventilationskontroll och alla andra för
fastigheter föreskrivna kontroller och besiktningar av t.ex. hissar, portar, el,
cisterner och tryckkärl har genomföds på ett korrekt sätt avseende
Fastigheterna och samtliga eventuella anmärkningar som kräver åtgärdande
(för OVK s.k. 2:or) har åtgärdats.

6.9

Säljaren kommer att tillse att Bolaget upprättar en s.k. skalbolagsdeklaration så
snart som möjligt och senast inom i lag förskriven tid, (f.n. inom 60 dagar från
Avtalsdagen eller Tillträdesdagen). Köparen ska i erforderlig utsträckning bistå
Säljaren och Bolaget när Bolaget upprättar sådan skalbolagsdeklaration, samt
vid behov även bistå Säljaren och Bolaget på Säljarens bekostnad för att
uppfylla de eventuella villkor som Skatteverket enligt lag, jämför 25a kap.
inkomstskattelagen (1999:1229), kan uppställa för att en beskattning enligt
nämnda regler inte ska ske. Säljaren ska tillse att skalbolagsdeklarationen
inges till Skatteverket på föreskrivet sätt.

7

ATcÄnoTR PA TILLTRÄDESDAGEN

7.1

Tillträdet ska äga rum på Tillträdesdagen på plats och tid som överenskoms
mellan Parterna.

7.2

Säljaren ska vid Tillträdet:

a)

mot Köparens fullgörande av betalningar enligt punkterna 7.3 a) - b)
nedan till Köparen överlämna samtliga mot Aktierna svarande aktiebrev
vederbörligen transporterade till Köparen;

b)

tillse att Köparens förvärv förs in i aktieboken samt överlämna densamma
till Köparen;

c)

kvittera Köparens betalning av den Koncerninterna Skulden genom att
upprätta en avräkningsnota i enlighet med bifogade mall, Bilasa7.2 c\

d)
e)

ingå Kommunhyresavtalen med Bolaget;

tillse att det för den eller de personer som Köparen anvisar utfärdas och
överlämnas tre generalfullmakter att företräda Bolaget intill dess ny
firm ateckn i ngs rätt reg istrerats

0

till

;

Bolaget, genom den eller

de personer som Köparen anvisat

¡

generalfullmakten enligt punkt 7.2 d), överlämna dels samtliga skriftliga
pantbrev uttagna i Fastigheterna, dels sedvanlig leveransförbindelse från
svensk bank till sådan representant för Bolaget avseende samtliga
pantsatt datapantbrev uttagna
Fastigheterna samt överlämna
bekräftelse på att samtliga övriga datapantbrev uttagna i Fastigheterna på
Tillträdesdagen förts över till ägararkivet;

i

g) till Köparen överlämna skriftliga bekräftelser från varje funktionär
(innefattande styrelseledamöter, lekmannarevisorer, suppleanter och
verkställande direktör) i Bolaget enligt vilken denne avgår utan anspråk
på ersättning från Bolaget;

h)

till Köparen överlämna en bekräftelse vilken uppger att alla fullmakter och
uppdrag att hantera något av Bolagets konton beviljade av Bolaget har
återkallats;

i)

till Köparen överlämna original av Överlåtelseavtalen samt förete original
av och överlämna kopia på köpebrev utställda enligt Överlåtelseavtalen;

r¡
11

62

F

j)

överenskomma med Köparen om dag, som dock ska infalla senast fem
(5) Bankdagar efter Tillträdesdagen, för överlämnande av samtliga övriga
handlingar och material avseende Fastigheterna och/eller Bolaget som
Säljaren innehar och som kan vara av betydelse för Köparen, såsom
bland annat redovisningshandlingar (utöver sådana handlingar som
Säljaren behöver för att upprätta Tillträdesbokslutet), bolagshandlingar,

hyresavtal i

original, skattedeklarationer, ritningar

och

bygglovshandlingar; och

k)

till Köparen överlämna sådana jämkningshandlingar som avses i 8a kap
15-17 SS mervärdesskattelagen (1994:200) med information om
avdragen mervärdesskatt hänförlig till investering på Fastigheterna, med

anledning av

Bolagets förvärv av

Fastigheterna.

Av
jämkningshandlingarna ska framgå uppgifter om nedlagd moms på nytill- och ombyggnationer även avseende pågående projekt.
7.3

Vid Tillträdet ska Köparen, mot Säljarens fullgörande av de åtgärder som anges
i punkten 7.2:

a)

till Säljarens konto angivet enligt punkten 6.3 kontant betala med samma
valutadag den Preliminära Köpeskillingen om 6 656 625 kronor beräknad
enligt Bilaqa 7.3 a) baserat på Proformabalansräkningen;

b)

för Bolagets räkning betala med samma valutadag den Koncerninterna
Skulden till det konto som anvisats av Säljaren enligt punkten 6.3 ovan;

c)

tillse att bolagsstämma hålls i Bolaget vid vilken ny styrelse och ny revisor
väljs samt tillse att Bolagets ändringsanmälan inges till Bolagsverket.

7.4

Vid Tillträdet ska Paderna undedeckna en

7.5

De åtgärder som anges i punkterna 7.1 - 7.3 ovan ska genomföras vid ett och
samma tillfälle och anses utgöra en och samma transaktion. Om någon av
dessa åtgärder inte genomförs ska Tillträdet endast anses ha skett om den Pad
som inte ansvarat för genomförandet av åtgärden medger att tillträde ändå ska
anses ha skett. Ett medgivande enligt ovan ska inte ha någon påverkan på
Pañs eventuella rätt till kompensation för motpartens bristande uppfyllelse av
detta Avtal eller rätt att kräva fullgörelse av sådan prestation.

8.

ATcÄnoeR EFTER TILLTRÄDESDAGEN

8.1

Köparen ska, på första årsstämma i Bolaget efter Tillträdesdagen, se till att de
på Tillträdesdagen avträdande styrelseledamöterna och suppleanterna beviljas
ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolaget fram till Tillträdesdagen under
förutsättning att Bolagets revisorer tillstyrker detta.

8.2

Tillträdesbalansräkningen ska ligga till grund för beräkningen av Köpeskillingen.
I syfte att slutligen fastställa Bolagets egna kapital, Koncerninterna Skulden och
Fastigheternas bokförda värde, allt per Tillträdesdagen, ska Säljaren inom
fyrtiofem (45) Bankdagar från Tillträdesdagen tlll Köparen överlämna
Tillträdesbokslutet. Säljaren ska tillsammans med Tillträdesbalansräkningen
överlämna en beräkning av Köpeskillingen. Köparen ska förse Säljaren med
den bokföring och all annan dokumentation, utöver sådan dokumentation som
Säljaren behållit på Tillträdesdagen för detta syfte som är nödvändig för

tillträdespromemoria som
bekräftelse på att de åtgärder som anges i punkterna 7.1 - 7.3 utförts och som
bekräftelse på fullbordandet av överlåtelsen enligt detta Avtal.
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upprättandet av Tillträdesbokslutet. I såväl Proformabalansräkningen som i
Tillträdesbokslutet ska varje skuld tas upp till nominellt värde, inklusive
upplupen ränta och eventuella avgifter för förtida lösen av lån när återbetalning
av sådan skuld fullgörs i sin helhet på Tillträdesdagen. Upplupna skatter för
Bolagets vinst och andra kostnader, inklusive men inte begränsat till
balansföring av hyresfria månader samt skulder som härrör från erlagda
förskottshyror, samt redovisningskostnader ska inkluderas och periodiseras till
perioden till och med Tillträdesdagen respektive till perioden efter
Tillträdesdagen. Varken Proformabalansräkningen eller Tilträdesbokslutet ska
innehålla stämpelskattekostnaden för Boalgets förvärv av Fastigheterna.
Tillträdesbokslutet ska upprättas i enlighet med Redovisningsprinciperna och
ska granskas av Bolagets nuvarande revisor enligt ISRE 2410.
8.3

8.4

Skulle Köparen ha någon invändning mot Tillträdesbokslutet ska meddelande
härom lämnas till Säljaren inom tjugofem (25) Bankdagar från det att
Tillträdesbokslutet överlämnas till Köparen. I brist på sådant meddelande ska
Tillträdesbokslutet anses vara godkänt av Köparen.

För det fall

Köparen lämnar meddelande

om

invändning mot

Tillträdesbalansräkningen ska Parterna efter bästa förmåga försöka komma
överens om innehållet i Tillträdesbalansräkningen och Köpeskillingen. Har
Parterna inte kunnat komma överens om innehållet i Tillträdesbalansräkningen
och Köpeskillingen inom (25) Bankdagar efter det att meddelande
överlämnades till Säljaren ska den tvistiga frågan, på begäran av Part, slutligen
avgöras av en Oberoende Auktoriserad Revisor. Om Parterna inte kan enas om
val av Oberoende Auktoriserad Revisor ska denne utses av Stockholms
Handelskammare på ansökan av Part. Den utsedda Oberoende Auktoriserade
Revisorn ska endast avge ett skriftligt utlåtande avseende de punkter i
Tillträdesbokslutet som invändningen avser. Köparen och Säljaren ska
skriftligen instruera den Oberoende Auktoriserade Revisorn att göra en
bedömning som en expert med avseende på redovisning och inte som en
skiljeman, samt att denne även ska begränsa sin utredning till Köparens
invändningar. Parterna ansvarar gemensamt för den uppkomna kostnaden.
Den Oberoende Auktoriserade Revisorn ska avge sitt avgörande inom trettio
(3) Bankdagar från den dag då denne utsågs. Sådant avgörande ska vara
slutligt och bindande för såväl Säljaren som Köparen, dock att Parterna har
möjlighet att få frågan om den andre Partens skyldighet att fullgöra skyldighet
att betala prövad enligt punkten 23.
8.5

Senast inom tio (10) Bankdagar från det att Tillträdesbokslutet i enlighet med
punkten 8.3 ska anses vara godkänt eller, i förekommande fall, från den dagen
då det fastställts av den Oberoende Auktoriserade Revisorn enligt punkten 8.4
och Köpeskillingen och Koncerninterna Skulden därmed bestämts, ska
avvikelser i förhållande till den Preliminära Köpeskillingen och erlagda belopp
för Koncerninterna Skulden regleras till av Parterna angivet bankkonto.

8.6

Säljaren ska för Bolagets räkning ansöka om lagfad för Bolaget enligt vad som
närmare anges i punkt 14 nedan.

9

BRISTANDE UPPFYLLELSE PA TILLTRROESORCEru

9.1

Om betalning enligt punkterna 7.3 a)-b) inte i sin helhet genomförs på
Tillträdesdagen, och anledningen dädill inte är att hänföra till Säljaren har
Säljaren, alltid förutsatt att villkoren i punkten 4 har uppfyllts, rätt att:
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a)

frånträda detta Avtal och kräva ersättning från Köparen för direkt skada,
som orsakats Säljaren och/eller Bolaget på grund av Köparens bristande
uppfyllelse innefattande eventuell förlust vid vidareförsäljning av Aktierna
till ett pris understigande Köpeskillingen; eller

b)

kräva full betalning och innehålla överlämnandet av Aktierna till dess att
full betalning mottagits, vilket fall årlig ränta enligt Riksbankens
referensränta plus åtta (8) procentenheter ska belöpa på det utestående
beloppet från Tillträdesdagen till dagen då full betalning erläggs. Köparen
ska också, i tillägg till dröjsmålsräntan, kompensera Säljaren för varje
annan direkt skada som orsakas Säljaren som ett resultat av Köparens
bristande uppfyllelse av punkterna 7.3 a)-b).

i

9.2

Fullbordas inte överlåtelsen av Aktierna enligt detta Avtal till följd av Säljarens
bristande uppfyllelse av någon av de åtgärder som anges i punkten 7.2 ovan
och detta beror på Säljaren får Köparen begära att Tillträdesdagen ska sättas
ut till en ny dag tidigast fem (5) Bankdagar efter Tillträdesdagen. Om Säljaren
inte förmår att då fullgöra de åtgärder som anges i punkten 7.2 ovan, fàr
Köparen, förutsatt att den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse, häva
detta Avtal och kräva ersättning för den direkta skada som uppkommit för
Köparen som en följd av Säljarens bristande uppfyllelse.

9.3

Parterna är överens om att de påföljder som anges i punkten 9.1 och punkten
9.2 ovan är de enda påföljder som kan göras gällande i anledning av Parts
bristande uppfyllelse av de åtgärder som anges i punkten 7 ovan och Parterna
avstår med bindande verkan från alla andra påfoljder som skulle kunna göras
gällande mot den andre parten i anledning av sådan brist.

10.

SALJARENS GARANTIER

Säljaren garanterar att de följande sakförhållandena och/eller
omständigheterna är riktiga per Tillträdesdagen, om det inte uttryckligen anges
nedan att Garantin avser annan dag.
Behöriohet
10.1

Säljaren är per Avtalsdagen och Tillträdesdagen en juridisk person som har
behörighet att ingå Avtalet, och andra rättshandlingar som härrör ur Avtalet,
samt fullfölja Tillträdet, och inte är förhindrad till något av det angivna av
bolagsordning, lag, myndighetsbeslut, avtal eller av någon annan anledning.
Bolaget

10.2

Bolaget är ett bolag behörigen bildat och registrerat enligt svensk lag, i enlighet
med registreringsbevis som ska bifogas Avtalet på Tillträdesdagen, Bilaqa 10.2;

10.3

Bolagets aktiekapital och antal aktier motsvarar vad som är registrerat enligt
Bilaga 10.2 och Bolaget har utfärdat aktiebrev för Aktierna;

10.4

Bolaget kommer på Tillträdesdagen ha en bolagsordning med innehåll som
framgår av Bilaqa 10.4;

10.5

Säljaren är ensam ägare till Aktierna, vilka representerar samtliga av Bolaget
utgivna aktier. Aktierna har betalats till fullo och är fria från pant och andra
belastningar samt är fritt överlåtbara i enlighet med detta Avtal. Säljarens
äganderätt till Aktierna är antecknad i Bolagets aktiebok;
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10.6

Bolaget har inte utfärdat eller beslutat om utfärdande av nya aktier, konvertibla

skuldebrev, teckningsoptioner med eller utan skuldebrev, kapital- eller
vinstandelslån eller andra aktierelaterade instrument och det föreligger inte
heller i övrigt några omständigheter som kan medföra skyldighet för Bolaget att
utge eller överlåta ytterligare aktier eller andra värdepapper;
10.7

Bolaget är nybildat och bedriver inte och har inte direkt eller indirekt bedrivit
någon annan verksamhet
förvärva Fastigheterna enligt
Överlåtelseavtalen;

10.8

Bolaget äger inga aktier och har inte heller några intressen

än att

i

andra bolag,

inkluderande handelsbolag och kommanditbolag;
10.9

10.10

Bolaget äger de tillgångar som återfinns i Tillträdesbalansräkningen och dessa
tillgångar kommer inte att vara belastade med rättigheter tillkommande tredje
man eller att belastas på annat sätt än vad som anges i detta Avtal, och
Bolaget äger per Tillträdesdagen inga andra tillgångar och har inga andra
skulder förutom de som återfinns i Tillträdesbalansräkningen;

Bolaget är i besittning av allt räkenskapsmaterial, och samtliga aktuella
bolagshandlingar, registreringshandlingar, bolagsstämmo- och
styrelsemötesprotokoll, samt annan dokumentation som avser dess
affärsverksamhet fram till och med Tillträdesdagen, och denna dokumentation
är i alla väsentliga avseenden fullständig och korrekt;

10.11

Bolaget är inte part till eller på annat vis bundet av något annat Väsentligt Avtal
utöver vad som framgår av Datarumsmaterialet;

10.12

Bolaget har inte, med undantag från vad som anges i detta Avtal, utfärdat eller
ställt några säkerheter, skadeslöshetsåtaganden eller garantier;

10.13

Säljarens Koncern har efter Tillträdesdagen inte några krav eller anspråk på
Bolaget och Bolaget har efter Tillträdesdagen inte några skulder till Säljarens
Koncern med undantag för Bolagets koncerninterna mellanhavanden avseende

sedvanlig förvaltning

av

Fastigheterna

som har beaktats

i

Tillträdesbalansräkningen ; och
10.14

Datarumsmaterialet är i allt väsentligt korrekt och rättvisande och Säljaren har,
enligt Säljarens Vetskap, inte undanhållit någon information om Bolaget eller
Fastigheterna som typiskt sett skulle vara av betydelse för en köpare vid
dennes beslut att förvärva Aktierna på de villkor som följer av detta Avtal.
Personal

10.15

Bolaget har inte före Tillträdesdagen haft någon personal anställd eller anlitat
konsulter som skulle kunna ha några rättigheter mot Bolaget liknande en
anställds rättigheter. lnte fler än tre (3) personer har rätt till anställning i Bolaget
till följd av överlåtelsen av Fastigherna;

10.16

Säljaren och Bolaget har fullgjorl sina förhandlingsskyldigheter enligt lag
(1

10.17

976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Personalen, som är anställd av Bolaget per Tillträdesdagen, har inte rätt till lön,
pension, semestedörmåner eller andra enskilt utlagda förmåner, utöver vad
som framgår av Bilaqa 10.17, som kommer att biläggas Avtalet på
Tillträdesdagen;
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10.18

Bolaget är inte på Tillträdesdagen bundet av andra kollektivavtal än de som
födecknas i Bilaqa 10.18, som kommer att biläggas Avtalet på Tillträdesdagen.
Fastiqheterna

10.19

Bolaget är civilrättslig ägare till Fastigheterna;

10.20

Fastigheterna besväras inte av inteckningar eller inskrivningar utöver de som
framgår av detta Avtal, Bilaqa 10.20 a) eller av bifogat utdrag ur
fastighetsregistret, Bilaqa 1 0.20 b);

10.21

Samtliga arrendeavtal som gäller för Fastigheterna framgår av Bilasa 10.21;

10.22

Pantbrev som tagits ut i Fastigheterna är inte pantsatta sedan Köparen har löst
den Koncerninterna Skulden;

10.23

Sådana föremål på Fastigheternas mark och i Fastigheternas byggnader, som
enligt jordabalken kan vara fastighets-, byggnads- eller industritillbehör, ägs av
Säljaren och tillhör Fastigheterna med undantag för sådant som har tillförts
Fastigheterna av hyresgäst eller nyttjare, med undantag för byggnadsanknuten
konst;

10.24

Samtliga lokalhyresavtal som gäller för Fastigheterna framgår av Bilaqa 10.24a)
och samtliga hyresavtal för bostäder och parkeringsplatser har upprättats enligt
formulär, Bilaqa 10.24b\

10.25

För hyresavtalen gäller inga andra villkor än de som framgår av respektive
hyresavtal och inga andra åtaganden har gjorts gentemot Hyresgästerna än
sådana som klart och tydligt framgår av Hyresavtalen eller av Bilaqa 10.25;

10.26

10.27

lnga andra hyreskontrakt än de som framgår av Bilaqa 10.26 har, med
undantag för enskilda bostadshyresavtal, enskilda parkeringsavtal och enskilda
avtal om garageplats, sagts upp till upphörande eller villkorsändring;
Samtliga hyror och hyrestillägg som debiterats för andra halvåret 2015, framgår

av bifogade aviseringslista Bilasa 10.27, och denna debitering har skett

i

enlighet med Hyresavtalen;
10.28

lnga hyresgästanpassningar, entreprenader eller andra arbeten har beställts av
Bolaget eller Säljarens Koncern eller är pågående inom Fastigheterna som inte
är färdigställda och godkända vid slutbesiktning;

10.29

lnga krav av vad slag det vara må kommer enligt Säljarens Vetskap att riktas
mot Bolaget från Hyresgäster på grund av brister i Fastigheterna som föreligger
på Tillträdesdagen eller omständigheter som i övrigt hänförliga till tiden före
Tillträdesdagen;

10.30

Det finns inte, utöver vad som anges i Bilaqa 10.30, några förelägganden mot
Bolaget och/eller Säljarens Koncern eller motsvarande från domstol eller
myndighet beträffande Fastigheterna och några sådana är enligt Säljarens
Vetskap inte att förvänta;

10.31

Bebyggelse på Fastigheterna har enligt Säljarens Vetskap skett i enlighet med
bygglov, tillämpliga planer och andra myndighetsbeslut;

10.32

Alla för

Fastigheterna belöpande VA-anslutningskostnader, fjärrvärmeanslutningskostnader, fjärrkylaanslutningskostnader, elanslutningskostnader
och gatukostnader som förfallit till betalning är betalda;
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10.33

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade till och med Tillträdet på de villkor som
följer av Bilaqa 10.33;
Miliöfråqor

10.34

10.35

Fastigheterna är inte förorenade i sådan utsträckning eller det annars
förekommer miljö- och/eller hälsofarliga ämnen (t.ex. PCB eller asbest) att det,
enligt vid var tid gällande bestämmelser och med nuvarande användning av
Fastigheterna uppstår kostnader för eller skyldighet att utföra utredning eller
efterbehandling, skyddsåtgärder eller annan liknande åtgärd eller att det i övrigt
inskränker Köparens möjligheter att använda Fastigheterna;

På Fastigheterna

förekommer

det inte ämnen

i

tankar, deponier eller

annanstans, som kan medföra att Fastigheterna förorenas i sådan utsträckning
som anges i punkten 10.34 ovan eller i övrigt föranleder krav på åtgärder;
10.36

Säljarens Koncern och Bolaget har, enligt Säljarens Vetskap, fullgjott samtliga
skyldigheter som åvilar fastighetsägare enligt lagen om skydd mot olyckor; och

10.37

Energideklarationer har upprättats för samtliga Fastigheter,
obligatoriskt.

i den mån så är

Skattefråqor
10.38

Bolaget har fullgjort sin deklarationsskyldighet, rapporteringsskyldighet eller
motsvarande och fullgjort sina betalningar avseende Skatter som har förfallit till
betalning, på föreskrivet sätt och även betalat föreskrivna anmälnings- och
reg istreringsavgifter till myndigheter;

10.39

Bolaget är per Avtalsdagen inte föremål för skatterevision;

10.40

Utöver de Skatter som intagits i Tillträdesbokslutet kommer Bolaget inte att
krävas på några Skatter eller andra myndighetsavgifter beslutade av relevant
skattemyndighet som är baserade på omständigheter hänförliga t¡ll och
belöpande på tidsperioden före Tillträdesdagen;

10.41

Den information om mervärdesskatt hänförlig till investeringar på Fastigheterna
som Säljaren enligt punkt 7.2 k) skall lämna på Tillträdesdagen är korrekt och
aktuell;

10.42

På Tillträdesdagen är Bolaget registrerat för mervärdesskatt, eller har ansökt
om registrering för mervärdesskatt.
Rättsliqa a

nheter

Bolaget och Fastigheterna är inte, med undantag för
hyresnämndsförfaranden, inblandat i rättegång, part i

10.43

sedvanliga
rättegång,
liknande
förfarande
och enligt
skiljeförfarande, medlingsförfarande, eller annat
Säljarens Vetskap finns inte särskild anledning att befara att sådan tvist
uppkommer rörande förhållanden hänförliga till tiden före Tillträdesdagen; och

10.44

Bolaget eller Säljaren har inte fattat något beslut eller ingett någon ansökan om
Bolagets likvidation och Bolaget eller Säljaren har inte heller mottagit något
föreläggande härom.

11.

GARANTIANSPRAK

11.1

Köparen har beretts tillfälle att utföra en juridisk, finansiell och teknisk
undersökning (s.k. due diligence) av Fastigheterna och Bolaget.
1ß
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Datarumsmaterialet har varit tillgängligt för Köparen och dennes rådgivare före
Avtalsdagen. Säljaren har även lämnat information till Köparen om Bolaget och
Fastigheterna. En innehållsförteckning över den dokumentation och information
avseende Bolaget och Fastigheterna som har varit tillgänglig för Köparen och
dennes rådgivare före Avtalsdagen bifogas i Bilaqa 11.1 (Datarumsmaterialet).
11.2

Utövervad som uttryckligen framgår av Garantierna ovan ipunkten 10 lämnar
Säljaren inte några garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar. Allt
annat ansvar som Säljaren eventuellt skulle ha kunnat ha på grund av
författning eller på annan grund, inklusive jordabalken, köplagen och
miljöbalken, är härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparen på
vare sig inom- eller utomkontraktuell grund. Köparen friskriver således Säljaren,
med undantag förvad som garanterats ipunkten 10 ovan, från allt ansvar, vad
gäller såväl Bolaget som Fastigheterna, för köprättsliga fel, faktiska fel och
brister, andra fel i Fastigheternas fysiska skick, brister i miljöhänseende såsom
men inte begränsat till ansvar för efterbehandling av Fastigheterna, rådighetsfel
och så kallade dolda fel.
Påfölider

11.3

Köparen har endast rätt att framställa anspråk i anledning av Garantiavvikelser.
Den enda påföljd som kan göras gällande anledning av samtliga
Garantiavvikelser ska vara reduktion av Köpeskillingen med belopp

i

Köparen förorsakas på grund av
påföljder
köplagen, jordabalken eller någon
lnga
enligt
Garantiavvikelsen.
annan lag, allmänna avtalsrättsliga principer eller i övrigt ska vara tillgängliga
motsvarande

den Förlust som

för Köparen.
11.4

Anspråk får inte framställas om det baseras på sådan information eller sådana
omständigheter som framgår av Datarumsmaterialet eller som Köparen annars
kände till per Tillträdesdagen.
Ansvarsbegränsningar

1',l 5

lnget ansvar ska åligga Säljaren i anledning av Garantiavvikelse, om ersättning
för skada på grund av en sådan Garantiavvikelse utgår från en försäkring som
var i kraft på Tillträdesdagen eller om Köparen eller Bolaget erhåller ersättning
från tredjeman.

11.6

Vid beräkningen av uppkommen skada ska beaktas i vad mån reservering har
gjorts i Tillträdesbalansräkningen angående det förhållande som ger upphov till
anspråket.

11.7

lnget ansvar ska uppkomma om och i den utsträckning som Säljaren efter eget

val och utan kostnad eller väsentligt hinder för Köparen, avhjälper

en

Garantiavvikelse.
11.8

Om en skada är avdragsgill ur skattesynpunkt för Köparen och/eller Bolaget
ska det belopp som betalas av Säljaren reduceras med ett belopp motsvarande
skadan multiplicerad med för Köparen respektive Bolaget gällande skattesats
det aktuella året.
Tröskelvärden. tak och tidsfrister

11.9

Endast enskilda Garantiavvikelser som innebär rätt till ersättning för Köparen
överstigande 50 000 kronor får göras gällande av Köparen. En nedsättning av
Köpeskillingen får endast göras gällande om sådana enskilda Garantiavvikelser
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som får göras gällande enligt föregående mening tillsammans överstiger

I

000 000 kronor. I sådant fall ska ersättning utgå från första kronan.

11.10 Säljarens totala ansvar för samtliga
omständigheter

vara begränsat till

Garantiavvikelser

ska

sjuttiofem procent

under

(75

Vo)

alla
AV

Överenskommet Fastighetsvärde.
11.11

lnget anspråk ska kunna framställas om inte skriftlig reklamation har framställts
till Säljaren inom trettio (30) kalenderdagar från den dag Köparen upptäckte
grunden för kravet. Under alla omständigheter ska Köparens anspråk för att få
göras gällande framställas inom tolv (12) månader från Tillträdesdagen, dock
att krav i anledning av Garantiavvikelse avseende Skatter får framställas inom
tre (3) månader från det att Köparen erhöll slutligt beslut i frågan som inte kan
överklagas.

11.12

Anspråk från tredieman och regressrätt

11.12.1 Om Köparen eller Bolaget efter Tillträdesdagen informeras om något anspråk

från tredjeman som kan leda till skada på grund av Garantiavvikelse, ska
Köparen själv eller genom Bolaget;

11.13

a)

så snart det är praktiskt möjligt och senast inom trettio (30) kalenderdagar
från det datum Köparen informerades om anspråket från tredjeman
meddela Säljaren om detta;

b)

inte göra några medgivanden av skuld, ingå avtal eller kompromiss med
någon person, enhet eller myndighet i anslutning härtill utan att dessförinnan erhålla skriftligt samtycke från Säljaren;

c)

beakta Säljarens skäliga intresse vid vidtagandet av samtliga åtgärder
med anledning av ett sådant krav; och

d)

lämna Säljaren eller Säljarens representanter skälig tillgång till relevant
dokumentation, för att göra det möjligt fór Säljarens representanter att
undersöka sådana krav.

Om Säljaren har betalat Köparen till täckande av ett anspråk på grund av
Garantiavvikelse eller har åtgärdat sådan avvikelse enligt punkten 11.7 och
Köparen ochieller Bolaget därefter har regressrätt mot tredjeman avseende det
belopp som utgjort eller kunnat utgöra basen för ett anspråk mot Säljaren enligt
detta Avtal, ska Köparen respektive Bolaget på Säljarens begäran överlåta
denna rättighet till Säljaren utan vederlag.

12.

SEPERATIONSATGÄRDER

12.1

Per Avtalsdagen har Parterna identifierat vissa nyttigheter som delar av
Fastigheterna idag har gemensamt med andra fastigheter som inte överlåts till
Köparen enligt detta Avtal. Mot denna bakgrund avser Säljaren att, i samråd
med Köparen och Bolaget, genomföra vissa tekniska och fysiska
separationsåtgärder som kommer att medföra att berörda fastigheter får en
självständig teknisk försörjning av sådana nyttigheter. lnnan dessa åtgärder är
genomförda ska berörda fastigheters tillgång till sådana nyttigheter säkerställas
genom att Bolaget ingår erforderliga försörjningsavtal (se punkt 6.4).
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12.2

Parterna ska efter Avtalsdagen gemensamt identifiera och utforma lämpliga
lösningar för att åstadkomma nödvändiga separationer och, i förekommande
fall, erforderliga servitut, gemensamhetsanläggningar och nyttjanderätter.
Parternas intention är att verka för att vardera Part i så stor utsträckning som
mojligt ska svara för sin egen tekniska försörjning samt att Bolaget eller någon
av Fastigheterna inte heller ska svara för annan fastighets tekniska försörjning.
Samtliga kostnader i samband med Separationsåtgärder ska bäras av Säljaren.
Säljaren och Köparen ska gemensamt och i samförstånd under perioden
mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen utreda och identifiera behovet av
sådana separationsåtgärder (eventuellt tillkommande separationsåtgärder ska
anses utgöra Separationsåtgärder enligt detta Avtal).

13.

KULTURBYN

13.1

Köparens förvärv enligt detta Avtal omfattar indirekt del av fastigheten Kronan
1.1 (Kulturbyn), se Bilasa 13.1. Overlåtelse av Kulturbyn som följer av
Överlåtelseavtalen är villkorad av fastighetsbildning samt att detaljplan för
området vinner laga kraft. Parterna är överens om att samtliga de byggnader
som markerats i Bilaga 13.1 ska omfattas av överlåtelsen och vara en del av
den nya registedastighet som avses bildas. Parterna är dock medvetna om att
gränserna för det aktuella området enligt Bilaga 13.1 är en preliminär
uppskattning eftersom ett detaljplanearbete kvarstår samt att det kommet vata
allmän platsmark till viss del inom området. Konst som finns på den blivande
fastigheten enligt det föregående ingår inte i överlåtelsen.

13.2

Säljaren ska, efter godkännande av Köparen, genom Advokatfirman Lindahl KB
hantera och med kraft driva förrättningsärendet hos Lantmäterimyndigheten
och vidta alla rimliga åtgärder för att så snart som möjligt erhålla slutligt
godkännande av fastighetsregleringen i alla delar. Säljaren skall löpande hålla
Köparen informerad om status i ärendet. Köparen åtar sig att i rimlig omfattning
biträda Säljaren. Köparen ska i alla delar medverka till att förfarandet kan
genomföras och för det fall åtgärden skulle komma att behöva avslutas efter
Tillträdesdagen ska Köparen tillse att Bolaget bland annat utställer särskild
fullmakt för dessa åtgärder till den eller de personer som Säljaren anvisar.
Samtliga kostnader samband med fastighetsregleringen ska bäras av
Säljaren.

i

14.

LAGFART

14.1

Parterna ska närmare utreda formerna för överlåtelsen av Fastigheterna till
Bolaget. För det fall sådan överlåtelse innefattar fastighetsreglering ska
Säljaren så snart som möjligt efter Avtalsdagen ansöka om förrättning hos
vederbörlig lantmäterimyndighet för genomförande av de fastighetsregleringar
som, i förekommande fall, följer av Överlåtelseavtalen. Fastighetsregleringarna
ska genomföras med stöd av utfärdade köpebrev för relevanta Fastigheter.

14.2

Säljaren ska omgående efter Tillträdesdagen for Bolagets räkning tillse att

ansöka om lagfaft för Bolagets förvärv av Fastigheterna

enligt
Överlåtelseavtalen och som inte avses överföras genom fastighetsreglering
enligt punkt 14.1. Säljaren och Köparen ska, med hälften var, svara för
stäm pelskattekostnaden.
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15.

PARKERINGSPLATSER

15.1

Parterna har identifierat att det finns boende och verksamheter som hyr
och/eller nyttjar parkeringsplatser som i vissa fall inte är belägna på den
fastighet de boende bor i alternativt på den fastighet som verksamheten
bedrivs.

15.2

är

överens om att Fastigheterna ska tillförsäkras tillgång till
parkeringsplatser i samma omfattning som de har per Avtalsdagen. Parterna
åtar sig att i samråd och efter bästa förmåga, med beaktande av eventuella
Parterna

mervärdesskatteimplikationer, hantera uthyrning av parkeringsplatser i syfte att
på sikt finna en långsiktig lösning så att boende och verksamheter endast hyr
och/eller nyttjar parkeringsplatser som också finns på den fastighet de bor i
alternativt bedriver verksamhet på.
16.

SUNDSGARDEN 1 OCH öSTCNUALM 6:9
Parterna ska undersöka förutsättningarna för Köparen att förvärva ytterligare
delar av Sundsgården 1 samt Ostermalm 6:9.

17.

SEKRETESS

17.1

Såväl före som efter Tillträdet gäller

17.2

Säljaren förbinder sig vidare att inte avslöja Konfidentiell lnformation och
Säljaren ska tillse att anställda, anlitade konsulter och styrelseledamöter hos
Säljaren och Sälj arens Koncern iakttar ovanstående sekretessbestäm melse.

17.3

Bestämmelserna i punkt 17.1 och 17.2 gäller inte utlämnande av information:

att Parterna ska iaktta sekretess
beträffande innehållet i detta Avtal och de förhandlingar som föregått Avtalet.

a)

till Parts rådgivare i samband med transaktionen, varvid Parten ska tillse
att rådgivaren är bunden av sekretessåtagande av motsvarande
omfattning;

b)

i den mån så fordras för tillvaratagande av Parts rättigheter enligt detta
Avtal;

c) i den mån så fordras enligt författning eller för Part bindande
noteringsregler eller motsvarande regelverk, varvid Parten innan
utlämnande ska samråda med den andra Parten och ta i beaktande
rimliga önskemål om tid och sätt för och omfattning av utlämnandet;
eller

d)

som sker med den andra Partens medgivande.

17.4

Parterna ska samråda och överenskomma om innehållet i ett pressmeddelande
och tidpunkten för offentliggörandet av detta.

18.

övenIArELSE
Part har inte rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter och skyldigheter
hänförliga till detta Avtal.

19.

MEDDELANDEN

Alla meddelanden och annan kommunikation enligt detta Avtal ska anses ha
blivit vederbörligen lämnad eller utförd:
1'B
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(i)
(ii)

vid avlämnande för hand, vid tidpunkten för avlämnandet;

vid skickande via e-post under normal kontorstid, vid kvittens som
inte är automatiskt genererad;

(iii) vid skickande av rekommenderat brev före kl. 10.00, två (2)
Bankdagar efter postandet;
och i varje fall adresserat som följer:

Till Köparen:
Enligt i ingressen angiven adress.
Att: VD och chefsjuristen
E-post: ian-erik. hoivall@rikshem. se och carl. conradi@rikshem. se

Till Säljaren:
Enligt i ingressen angiven adress

Att: MikaelWänstedt
E-post mikael.wanstedt@lulea. se

Med kopia till:

Advokatfirman Lindahl KB
Box 1203, 751 42 Uppsala

Att: Patric Sandberg Helenius

E-post:

l.se

eller till sådan annan adress eller sådant annat telefaxnummer som ska ha
meddelats (i enlighet med denna punkt) den andra Parten.
20.

KOSTNADER

Var Part ska bära sina egna kostnader, såsom för revisorer, konsulter och
advokater, vilka orsakas i samband med förberedelser, förhandlingar och
genomförandet av detta Avtal.
21.

PASSIVITET

Att en Part avstår från att utöva någon rättighet enligt detta Avtal eller avstår
från att påtala vissa förhållanden hänförliga till detta Avtal medför inte att denne
har frånsagt sig rätten att göra så.
22.

FULLSTÄNDIGHET, ÄI.¡ONIruC OCH TILLÄGG

22.1

Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan Köparen och Säljaren
anledning av överlåtelsen av Aktierna och ersätter alla tidigare förhandlingar
och överenskommelser oavsett om dessa träffats skriftligen eller muntligen,
¡

rörande innehållet i detta Avtal.
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22.2

Andring av eller tillägg till detta Avtal kräver för sin giltighet att en skriftlig
överenskommelse undertecknas av båda Parter med särskild referens till detta
Avtal.

22.3

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska
detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska i sådant fall, i
den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt
Avtalet, skälig jämkning av Avtalet ske.

23.

flLLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

23.1

Avtalet ska vara underkastat och tolkas enligt svensk materiell rätt.

23.2

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljefödarande ska tillämpas om
inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och
övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I
sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en
eller tre skiljemän.

23.3

Det förhållandet att skiljeförfarande inletts, pågår eller avslutats, vad som
förekommer under skiljeförfarandet och innehållet i skiljedom eller annat beslut
utgör Konfidentiell I nformation.
(underskrifter på nästa sida)

'l
23

74

ll

?ç

Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna har tagit ett (1) var

Luleå den 9 juli 2015

RIKSHEM SAMHOLD AB

LULEA KOMMUN

h
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Borgensförbindelse
Rikshem AB (publ), org nr 556709-9667, går härmed i borgen såsom för egen
skuld för Köparens förpliktelser enligt Avtalet.

Punkt 23 (Tillämplig lag och tvistelösning) ska äga tillämpning på denna
borgensförbindelse.
Luleå den 9 juli 2015
Rikshem AB (publ)
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DETTA AKTIEöVERLATELSEAVTAL (detta "Avtal") är träffat dagen för
undedecknande av detta Avtal mellan:

(1)
(2)
1.
1.1

LuleboAB, organisationsnummer55600T-0541("Säljaren");och
Luleåkommun, organisationsnummer212000-2742("Köparen")
BAKGRUND

Köparen äger cirka 350 fastigheter som i första hand hyrs ut internt för
kommunala verksamheter, däribland ett antal vård- och omsorgsboenden.

1.2

Säljaren ägs av Luleå kommunföretag AB som i sin tur ägs av Köparen och ska
bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga,
förvalta och bygga bostadsfastigheter för att göra Luleå till en ännu bättre och
trivsammare stad. Säljaren har idag ca 10 000 lägenheter. Den huvudsakliga
verksamheten är att förvalta de ägda bostadsfastigheterna.

1.3

Detta Avtal är en del av den affär varigenom Rikshem AB (publ), genom
Rikshem Bostäder Holding AB och Rikshem Samhold AB, förvärvar en del av
Säljarens bestånd av hyresfastigheter och en del av Köparens bestånd av
samhällsfastigheter. De fastigheter och tomträtter som omfattas av detta Avtal
framgår av Bilaoa 1.3 ("Fastigheterna"). Tomträtterna ska friköpas av Säljaren
varefter Fastigheterna kommer att överlåtas av Säljaren till ett av Säljaren
nybildat helägt dotterbolag ("Bolaget") innan Tillträdesdagen (definierad
nedan). I anslutning till Köparens förvärv av Bolaget enligt detta Avtal, kommer
Köparen på Tillträdesdagen att överlåta Bolaget till Rikshem Bostäder Holding
AB i enlighet med Kommunavtalet.

1.4
1.5

Säljaren kommer på Tillträdesdagen att äga 100 procent av Aktierna i Bolaget.

1.6
2.

Bolaget kommer på Tillträdesdagen genom Överlåtelseavtalen vara' civilrättslig
ägare till Fastigheterna, enligt vilka också vissa fastighetsspecifika skötsel- och
förvaltningsavtal, samt entreprenadkontrakt och entreprenadgarantier, ska
öveftas av Bolaget. Säljaren ska senast på Tillträdedagen upprätta en
förteckning över nämnda avtal.
Säljaren önskar överlåta Aktierna och Köparen önskar förvärva Aktierna till den
ersättning och på de villkor som stadgas i detta Avtal.
DEFINITIONER

Följande definierade begrepp ska när de används i detta Avtal anses ha den
betydelse som följer av denna punkt 2, i såväl singularis- som pluralisform:

"Aktierna"
"Avtalet"

avser samtliga aktier i Bolaget;

avser detta aktieöverlåtelseavtal och
alla dess bilagor;

"Avtalsdagen"

avser dagen för undertecknandet av
detta Avtal;

"Bankdag"

avser en dag då banker (undantaget
internetbanker) i Sverige generellt är
öppna för normal affärsverksam het;
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Bolaget"

avser det bolag som anges i punkten

13;
"Datarumsmaterialet"

avser de dokument som varit
tillgängliga för granskning av Köparen
och som sparats ned på USB-minne
samt förtecknats i Bilaqa 11.1;

"Fastigheterna"

avser de fastigheter och tomträtter
som anges ovan i punkten 1.3;

"Förlust"

avser direkt förlust, skada eller
kostnad som orsakats Köparen eller
Bolaget till följd av bristande
uppfyllelse av någon av Garantierna
(inkluderande uteblivna hyresintäkter
enligt Hyresavtalen);

"Garantierna"

avser garantierna återgivna i punkten
10;

"Garantiavvikelse"

avser avvikelse från någon av
Garantierna;

"Hyresavtalen"

avser de lokalhyresavtal avseende
Fastigheterna som förtecknats i
Bilaga 10.23 a) samt samtliga
hyresavtal för bostäder och
parkeringsplatser avseende
Fastigheterna som upprättats enligt
formulär i Bilaga 10.23 b) och som
framgår av aviseringslistan, Bilaga
10.26;

"Hyresgästerna"

avser hyresgästerna enligt
Hyresavtalen;

"Kommunavtalet"

avser det aktieöverlåtelseavtal som
träffats denna dag enligt vilket
Köparen till Rikshem Bostäder

Holding

AB

överlåter Aktierna

i

Bolaget;

"Koncernintern Skuld"

avser Bolagets kapital- och
ränteskuld till Säljarens Koncern på
ïillträdesdagen (vilket inkluderar
eventuella avgifter för födida inlösen)
med avdrag för Bolagets fordringar
på Säljarens Koncern;
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Konfidentiel I lnformation"

avser all (i) know-how; och (ii)
information av vad slag det vara må
och oavsett form och medium som
används av eller avser Bolaget och
Fastigheterna, bland annat
framtidsplaner, affärsutveckling,
ekonomi, kunder och leverantörer, allt
i den mån informationen inte är
allmänt känd;

"Köparen"

avser Luleå kommun, org. nr
212000-2742,

"Köpeskillingen"

avser köpeskillingen för Aktierna
beräknad enligt punkten 3;

"Oberoende Auktoriserad Revisor"

avser Stockholmskontoret för en
oberoende internationellt erkänd
revisionsfirma med auktoriserade
revisorer som Parterna kommer
överens om skriftligen;

ttParttt

avser Säljaren och Köparen var för
stg;

ttPartertt

avser Säljaren och Köparen
gemensamt;

"Personalen"

avser den personal, som

på

Avtalsdagen är anställda av Säljaren
men som har sin huvudsakliga
sysselsättning med Fastig heterna;
"P

avser den preliminära och
uppskattade balansräkningen för
Bolaget per Tillträdesdagen, Bilaga 2
a), upprättad i enlighet med
Redovisningsprinciperna;

roforma ba la nsrä kn i n gen "

"Preliminära Köpeskillingen"

avser den överenskomna preliminära
köpeskillingen för Aktierna om
862 614 770 kronor, beräknad enligt
Bilaqa 7.3 d;

"Pågående Arbeten"

avser de arbeten som pågår inom
Fastigheterna och som framgår av
punkten 15 nedan;

"Redovisn i ngspri nciperna"

avser de redovisningsprinciper
överensstämmer med Svenska
GAAP;
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"Separationsåtgärderna "

avser de åtgärder för fysiska
separationer som framgår av punkten
13 nedan;

"Skatter"

avser svenska och utländska skatter
och avgifter, såsom bland annat
inkomstskatt, mervärdesskatt,
punktskatt, sociala avgifter,
arbetsgivaravg ifter, statlig
fastighetsskatt och komm unal
fastighetsavgift, jämte skatte- eller
avgiftstillägg, dröjsmåls- och
intäktsräntor, och restavgifter;

"Svenska GAAP"

avser de redovisningsprinciper som
ska tillämpas enligt
årsredovisningslagen ( 1 995: 1 554),
bokföringslagen (1 999: 1 078) och god
redovisningssed i Sverige;

"Säljaren"

avser Lulebo AB, org. nr. 556007Q541',

"Säljarens Vetskap"

avser faktisk kännedom per
Avtalsdagen hos de av Säljarens och
Bolagets styrelsemedlem mar och
medlemmar av ledningsgrupp, som
har relevanta kunskaper om
Fastig heterna/Bolaget;

"Säljarens Koncern"

avser Säljaren och bolag eller annan
juridisk person som från tid till annan
är under direkt eller indirekt kontroll
av Säljaren eller under kontroll av
samma ägare som kontrollerar
Säljaren;

"Tillträdet"

ska ha den betydelse som följer av
punkten 7;

"Tillträdesbokslut"

avser Bolagets resultat- och
balansräkning upprättade per
Tillträdesdagen enligt
Redovisn ingsprinciperna såsom
dessa blivit konsekvent tillämpade av
Bolaget och i enlighet med villkoren i
punkterna 8.2 - 8.5;

"Tillträdesdag"

avser den 1 oktober 2015 eller den
dag som infaller sju (7) Bankdagar
efter det att villkoren i punkt 4.1
infriats;
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"Väsentliga Avtal"

avser kontrakt, avtal, förbindelse eller
åtagande i vilket Bolaget är pañ:
a) som involverar betalning till eller
från Bolaget om mer än 1 000 000
kronor per år;
b) som har en kvarvarande avtalstid
överstigande tre (3) år;

c) som innehåller utestående alltjämt
gällande garantier och
ansvarsförbindelser; eller
d) som inte är ingångna på
affärsmässiga grunder och inte utgör
ett led i den normala
affärsverksamheten för Bolaget;

3.
3.1

"överenskommet Fastig hetsvärde"

avser det mellan Paderna
överenskomna värdet för
Fastigheterna per Tillträdesdagen
uppgående till 1 328 000 000 kronor
vilket baseras på värderingar utförda
under sommaren av NAI Svefa och
Norrbryggan; och

"överlåtelseavtalen"

De köpeavtal som ska träffas mellan
Lulebo och Bolaget, enligt vilka
Fastigheterna tillförs Bolaget på
huvudsakliga villkor enligt Bilaqa 2 b)

KOP OCH FORSALJNING AV AKTIERNA
I enlighet med de villkor som anges i detta Avtal överlåter och försäljer Säljaren

Aktierna, innefattande alla till Aktierna hörande rättigheter, till Köparen för
Köpeskillingen.
3.2

Köpeskillingen ska motsvara Aktiernas andel av summan av:

(i) ett belopp

motsvarande Bolagets egna kapital (vilket i
förekommande fall ska inkludera 78 procent av samtliga
obeskattade reserver) per Tillträdesdagen enligt Tillträdesbokslutet,
plus

(¡i) ett belopp

motsvarande hela skillnaden mellan Overenskommet
Fastighetsvärde och det bokförda värdet på Fastigheternas mark,
byggnader och övriga materiella anläggningstillgångar per
Tillträdesdagen enligt Tillträdesbokslutet.

3.3

Det antecknas att inget avdrag ska göras för den latenta skatten i Bolaget samt
att Köparen inte ska belastas med några lagfarts- och stämpelskattekostnader
som uppstår som ett resultat av Bolagets förvärv av Fastigheterna enligt
Överlåtelseavtalen.
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3.4

Aganderätten och alla andra rättigheter som hör till Aktierna ska övergå till
Köparen på Tillträdesdagen mot Köparens fullgörande av alla sina förpliktelser
på Tillträdesdagen.

4.

VILLKOR FöR TILLTRÄDET

41

Padernas skyldighet att fullborda överlåtelsen enligt detta Avtal är villkorad av
att följande villkor uppfylls om inte båda Parterna uttryckligen senast angiven
dag meddelar att de avstår från att åberopa villkoret:

a)
b)

att Luleå kommunfullmäktiges beslut av den 15 juni 2015

angående
ändring av Lulebos ägardirektiv, (S 152, ärendenr 2Q15l689-04) vinner
laga kraft senast på Tillträdesdagen

att erforderligt organ hos Köparen beslutar att godkänna överlåtelsen
enligt detta Avtal samt att sådant beslut vinner laga kraft senast på
Tillträdesdagen;

c)

att Säljarens styrelse godkänner överlåtelsen enligt detta Avtal senast på
Tillträdesdagen;

d) att Bolaget tillträtt Fastigheterna enligt Overlåtelseavtalen

senast på

Tillträdesdagen;

e)

att det på Tillträdesdagen enligt Säljarens Vetskap inte förekommer några
väsentliga avvikelser från Garantierna och att Säljaren skriftligen intygat
detta per Tillträdesdagen; samt

f)

att Säljaren och Köparen fullgjort samtliga sina skyldigheter enligt punkt 6
iAvtalet som ska fullgöras före eller på Tillträdesdagen.

4.2

För det fall något av ovanstående villkor angivna ipunkt 4.1 inte uppfyllts
senast på Tillträdesdagen ska detta Avtal i dess helhet vara utan verkan och
eventuella fullgjorda prestationer återgå. Om något av villkoren e) eller f) inte
uppfyllts har Köparen dock rätt att kräva ersättning från Säljaren med ett belopp
motsvarande den direkta skada Köparen lider av att överlåtelsen inte blir av.
Parterna ska i övrigt inte ha några ytterligare anspråk mot varandra. Paderna
gemensamt får dock när som helst helt eller delvis efterge nämnda villkor. Ett
sådant eftergivande innebär inte att Paderna har avsagt sig möjligheten att
göra andra påföljder gällande enligt detta Avtal.

5.

FASTIGHETERNA DRABBAS AV SKADA PA ELLER FöRE
TILLTRADESDAGEN

5.1

Skulle en eller flera av Fastigheterna drabbas av skadefall före eller på
Tillträdet ska Parternas skyldigheter att genomföra överlåtelsen enligt detta
Avtal ändå stå fast. Säljaren ska biträda Bolaget gentemot försäkringsbolaget
om sådan skada inträffar. Den eventuella ersättning som utbetalas till Bolaget
ska dock inte tas upp i Tillträdesbokslutet. Den Preliminära Köpeskillingen,
Fastigheternas bokförda värde och Overenskommet Fastighetsvärde ska inte,
för syftet att beräkna Köpeskillingen, påverkas av någon skada på
Fastigheterna och Köparen har inte heller rätt att innehålla någon del av den
Preliminära Köpeskillingen. Säljaren ska ersätta Köparen för eventuell kostnad
för självrisk när sådan självrisk har fastställts slutligt.

5.2

Om en eller flera av Fastigheterna drabbas av materiell skada före eller på
Tillträdesdagen där den uppskattade kostnaden för åtgärdandet överstiger ett
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belopp motsvarande tjugofem (25) procent av Overenskommet Fastighetsvärde
har vardera Parten, utan hinder av vad som anges ipunkten 5.1, rätt att
frånträda detta Avtal genom skriftligt meddelande till den andra Parten senast
på Tillträdesdagen utan någon som helst ersättningsskyldighet mot den andra
Parten. Eventuella fullgjorda prestationer ska därvid återgå.

6.

PERIODEN MELLAN AVTALSDAGEN OCH TILLTRADESDAGEN

6.1

Säljaren ska under perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen tillse att
Bolagets verksamhet alla väsentliga avseenden bedrivs enligt tidigare
tillämpade affärsprinciper om inte Köparen skriftligen godkänner annat.

6.2

Säljaren svarar för att Bolaget inte vidtar några väsentliga investeringar
(innebärande investeringar överstigande 1 000 000 kronor) eller ingår eller

i

säger upp Väsentliga Avtal eller fattar viktiga beslut rörande Fastigheterna utan
Köparens skriftliga godkännande.
6.3

Säljaren ska senast sju (7) Bankdagar före Tillträdesdagen förse Köparen med
betalningsinstruktioner och kontonummer för betalning av den Preliminära
Köpeskillingen respektive den Koncerninterna Skulden samt med uppgift om
den Koncerninterna Skuldens belopp (vilken ska inkludera kostnaderna för
Pågående Arbeten enligt punkten 15 nedan, samt att Säljaren ska tillhandahålla
Köparen en specifikation över dessa samt erforderliga underlag).

6.4

Säljaren ska tillse

att

Bolaget genom Överlåtelseavtalen förvärvat

Fastigheterna.
6.5

Säljaren ska tillse att Bolaget förvärvat den lösa egendom, som Bolaget är
skyldigt att låta Hyresgästerna nyttja enligt Hyresavtalen.

6.6

Säljaren ska ha tillsett att Bolaget ingått erforderliga försörjningsavtal för tillgång
till nödvändiga medier såsom exempelvis värme, vatten och el, att gälla till dess
Separationsåtgärderna är genomförda.

6.7

Säljaren ska efter samråd med Köparen tillse att det mellan Bolaget och
Säljaren tecknats hyresavtal på marknadsmässiga grunder avseende dels

Fastigheterna som Säljaren avser att nyttja efter
Tillträdesdagen, dels driftsutrymmen i Fastigheterna som Bolaget avser att
driftutrymmen

i

nyttja efter Tillträdesdagen.
6.8

Säljaren ska ha åtgärdat de besiktningsanmärkningar samt genomfört de
energideklarationer som saknas för Fastigheterna, i enlighet med Bilaqa 6.8.
Vidare ska Säljaren ha undersökt vilka av Fastigheterna som omfattas av
besiktningsplikt enligt Elektriska nämndens anvisningar samt i de fall en
Fastighet omfattas av besiktningsplikten tillse att en besiktning utförs samt att
eventuella brister åtgärdas.

6.9

Säljaren ska tillse att godkänd obligatorisk ventilationskontroll och alla andra för
fastigheter föreskrivna kontroller och besiktningar av t.ex. hissar, portar, el,
cisterner, brandskydd och tryckkärl har genomförts på ett korrekt sätt avseende
Fastigheterna och samtliga eventuella anmärkningar som kräver åtgärdande
(för OVK s.k. 2:or) har åtgärdats.

6.10

Säljaren ska friköpa de av Fastigheterna som innehas med tomträtt.

6.11

Säljaren ska genomföra inventering av förekomsten av PCB på fastigheterna
Kristallen 4, Kristallen 5, Kristallen 10, Kristallen 11, Kristallen 12 och Kristallen
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15, samt om så krävs enligt tillämpliga författningar, tillse att PCB haltiga
fogmassor avlägsnas från dessa fastigheter.
6.12

Säljaren kommer att tillse att Bolaget upprättar en s.k. skalbolagsdeklaration så
snad som mójligt och senast inom i lag förskriven tid, (f.n. inom 60 dagar från
Avtalsdagen eller Tillträdesdagen). Köparen ska i erforderlig utsträckning bistå
Säljaren och Bolaget när Bolaget upprättar sådan skalbolagsdeklaration, samt
vid behov även bistå Säljaren och Bolaget på Säljarens bekostnad för att
uppfylla de eventuella villkor som Skatteverket enligt lag, jämför 25a kap.
inkomstskattelagen (1999:1229), kan uppställa för att en beskattning enligt
nämnda regler inte ska ske. Säljaren ska tillse att skalbolagsdeklarationen
inges till Skatteverket på föreskrivet sätt.

7

ATcÄnoeR PA TILLTRADESDAGEN

7.1

Tillträdet ska äga rum på Tillträdesdagen på plats och tid som Parterna
överenskommer.

7.2

Säljaren ska vid Tillträdet:

a)

mot Köparens fullgörande av betalningar enligt punkterna 7.3 a) - b)
nedan till Köparen överlämna samtliga mot Aktierna svarande aktiebrev
vederbörligen transporterade till Köparen;

b)

tillse att Köparens förvärv förs in i aktieboken samt överlämna densamma
till Köparen;

c)

kvittera Köparens betalning av den Koncerninterna Skulden genom att
upprätta en avräkningsnota i enlighet med bifogade mall, Bilaqa 7.2 c\

d)

tillse att det för den eller de personer som Köparen anvisar utfärdas och
överlämnas tre generalfullmakter att företräda Bolaget intill dess ny
fi rm ateckn ngsrätt reg istrerats;
i

e) till Bolaget, genom den eller de personer som Köparen anvisat

i

generalfullmakten enligt punkt 7.2 d), överlämna dels samtliga skriftliga
pantbrev uttagna i Fastigheterna, dels sedvanlig leveransförbindelse från
svensk bank till sådan representant för Bolaget avseende samtliga
pantsatta datapantbrev uttagna
Fastigheterna samt överlämna
på
bekräftelse
att samtliga övriga datapantbrev uttagna i Fastigheterna på
Tillträdesdagen förts över till ägararkivet;

i

Ð

överlämna dokumentation utvisande att de fastigheter som innehas med
tomträtt har friköpts;

g) till Köparen överlämna skriftliga bekräftelser från varje funktionär
(innefattande styrelseledamöter, lekmannarevisorer, suppleanter och
verkställande direktör) i Bolaget enligt vilken denne avgår utan anspråk
på ersättning från Bolaget;

h)

till Köparen överlämna en bekräftelse vilken uppger att alla fullmakter och
uppdrag att hantera något av Bolagets konton beviljade av Bolaget har
återkallats;

i)

till Köparen överlämna original av Överlåtelseavtalen samt förete original
av, och överlämna kopia på köpebrev utställda enligt Överlåtelseavtalen;
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j)

överenskomma med Köparen om dag, som dock ska infalla senast fem
(5) Bankdagar efter Tillträdesdagen, för överlämnande av samtliga övriga
handlingar och material avseende Fastigheterna och/eller Bolaget som
Säljaren innehar och som kan vara av betydelse för Köparen, såsom
bland annat redovisningshandlingar (utöver sådana handlingar som
Säljaren behöver för att upprätta Tillträdesbokslutet), bolagshandlingar,
tomträtts- och hyresavtal original, skattedeklarationer, ritningar och
bygg lovshandlingar; och

i

k)

till Köparen överlämna sådana jämkningshandlingar som avses i 8a kap
15-17 SS mervärdesskattelagen (1994:200) med information om
avdragen mervärdesskatt hänförlig till investering på Fastigheterna, med

av

av

Bolagets förvärv
Fastigheterna. Av
anledning
jämkningshandlingarna ska framgå uppgifter om nedlagd moms på nytill- och ombyggnationer även avseende pågående projekt.
7.3

Vid Tillträdet ska Köparen, eller av Köparen anvisad part, mot Säljarens
fullgörande av de åtgärder som anges i punkten 7.2:

a)

till Säljarens konto angivet enligt punkten 6.3 kontant betala med samma
valutadag den Preliminära Köpeskillingen om 862 614 770 kronor
beräknad enligt Bilaqa 7.3 a) baserat på Proformabalansräkningen;

b)

för Bolagets räkning betala med samma valutadag den Koncerninterna
Skulden till det konto som anvisats av Säljaren enligt punkten 6.3 ovan;

c)

tillse att bolagsstämma hålls i Bolaget vid vilken ny styrelse och ny revisor
väljs samt tillse att Bolagets ändringsanmälan inges till Bolagsverket.

underteckna en tillträdespromemoria som
på
bekräftelse
att de åtgärder som anges i punkterna 7.1 - 7.3 utförts och som
bekräftelse på fullbordandet av överlåtelsen enligt detta Avtal.

7.4

Vid Tillträdet ska Parterna

7.5

De åtgärder som anges i punkterna 7.1 - 7.3 ovan ska genomföras vid ett och
samma tillfälle och anses utgöra en och samma transaktion. Om någon av
dessa åtgärder inte genomförs ska Tillträdet endast anses ha skett om den Part
som inte ansvarat för genomförandet av åtgärden medger att tillträde ändå ska
anses ha skett. Ett medgivande enligt ovan ska inte ha någon påverkan på
Parts eventuella rätt till kompensation för motpartens bristande uppfyllelse av
detta Avtal eller rätt att kräva fullgörelse av sådan prestation.

8.

ÂTOÄnoeR EFTER TILLTRÄDESDAGEN

8.1

Köparen ska, på första årsstämma i Bolaget efter Tillträdesdagen, se till att de
på Tillträdesdagen avträdande styrelseledamöterna och suppleanterna beviljas
ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolaget fram till Tillträdesdagen under
förutsättning att Bolagets revisorer tillstyrker detta.

8.2

Tillträdesbalansräkningen ska ligga till grund för beräkningen av Köpeskillingen.
I syfte att slutligen fastställa Bolagets egna kapital, Koncerninterna Skulden och
Fastigheternas bokförda värde, allt per Tillträdesdagen, ska Säljaren inom fydio
(40) Bankdagar från Tillträdesdagen till Köparen överlämna Tillträdesbokslutet.
Säljaren ska tillsammans med Tillträdesbalansräkningen överlämna en
beräkning av Köpeskillingen. Köparen ska förse Säljaren med den bokföring
och all annan dokumentation, utöver sådan dokumentation som Säljaren
behållit på Tillträdesdagen för detta syfte som är nödvändig för upprättandet tT
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Tillträdesbokslutet. I såväl Proformabalansräkningen som i Tillträdesbokslutet
ska varje skuld tas upp till nominellt värde, inklusive upplupen ränta och
eventuella avgifter för förtida lösen av lån när återbetalning av sådan skuld
fullgörs i sin helhet på Tillträdesdagen. Upplupna skatter för Bolagets vinst och
andra kostnader, inklusive men inte begränsat till balansföring av hyresfria
månader samt skulder som härrör från erlagda förskottshyror, samt
redovisningskostnader ska inkluderas och periodiseras till perioden till och med
Tillträdesdagen respektive till perioden efter Tillträdesdagen. Tillträdesbokslutet
ska upprättas i enlighet med Redovisningsprinciperna och ska granskas av
Bolagets nuvarande revisor enligt ISRE 2410.
8.3

Skulle Köparen ha någon invändning mot Tillträdesbokslutet ska meddelande
härom lämnas till Säljaren inom trettiofem (35) Bankdagar från det att
Tillträdesbokslutet överlämnas till Köparen. I brist på sådant meddelande ska
Tillträdesbokslutet anses vara godkänt av Köparen.

8.4

För det
Köparen lämnar meddelande
invändning mot
Tillträdesbalansräkningen ska Parterna efter bästa förmåga försöka komma
överens om innehållet i Tillträdesbalansräkningen och Köpeskillingen. Har
Parterna inte kunnat komma överens om innehållet i Tillträdesbalansräkningen
och Köpeskillingen inom (25) Bankdagar efter det att meddelande
överlämnades till Säljaren ska den tvistiga frågan, på begäran av Part, slutligen
avgöras av en Oberoende Auktoriserad Revisor. Om Pafterna inte kan enas om
val av Oberoende Auktoriserad Revisor ska denne utses av Stockholms
Handelskammare på ansökan av Part. Den utsedda Oberoende Auktoriserade
Revisorn ska endast avge ett skriftligt utlåtande avseende de punkter i
Tillträdesbokslutet som invändningen avser. Köparen och Säljaren ska
skriftligen instruera den Oberoende Auktoriserade Revisorn att göra en
bedömning som en expert med avseende på redovisning och inte som en
skiljeman, samt att denne även ska begränsa sin utredning till Köparens
invändningar. Parterna ansvarar gemensamt för den uppkomna kostnaden.
Den Oberoende Auktoriserade Revisorn ska avge sitt avgörande inom trettio
(30) Bankdagar från den dag då denne utsågs. Sådant avgörande ska vara
slutligt och bindande för såväl Säljaren som Köparen, dock att Parterna har
möjlighet att få frågan om den andre Partens skyldighet att fullgöra skyldighet
att betala prövad enligt punkten 22.

8.5

Senast inom tio (10) Bankdagar från det att Tillträdesbokslutet i enlighet med
punkten 8.3 ska anses vara godkänt eller, i förekommande fall, från den dagen
då det fastställts av den Oberoende Auktoriserade Revisorn enligt punkten 8.4
och Köpeskillingen och Koncerninterna Skulden därmed bestämts, ska
avvikelser i förhållande till den Preliminära Köpeskillingen och erlagda belopp
för Koncerninterna Skulden regleras till av Paderna angivet bankkonto.

8.6

Säljaren ska för Bolagets räkning ansöka om lagfart respektive inskrivning för
Bolaget enligt vad som närmare anges i punkt 12 nedan.

9.

BRISTANDE UPPFYLLELSE PA TILLTRÄOESORCEru

9.1

Om betalning enligt punkterna 7.3 a)-b) inte i sin helhet genomförs på
Tillträdesdagen, och anledningen dädill inte är att hänföra till Säljaren har

fall

om

Säljaren, alltid förutsatt att villkoren i punkten 4 har uppfyllts, rätt

att:

/_L

13 (5
88

a)

frånträda detta Avtal och kräva ersättning från Köparen för direkt skada,
som orsakats Säljaren och/eller Bolaget på grund av Köparens bristande
uppfyllelse innefattande eventuell förlust vid vidareförsäljning av Aktierna
till ett pris understigande Köpeskillingen; eller

b)

kräva full betalning och innehålla överlämnandet av Aktierna till dess att
full betalning mottagits, i vilket fall årlig ränta enligt Riksbankens
referensränta plus åtta (8) procentenheter ska belöpa på det utestående
beloppet från Tillträdesdagen till dagen då full betalning erläggs. Köparen
ska också, i tillägg till dröjsmålsräntan, kompensera Säljaren för varje
annan direkt skada som orsakas Säljaren som ett resultat av Köparens
bristande uppfyllelse av punkterna 7.3 a)-b).

9.2

Fullbordas inte överlåtelsen av Aktierna enligt detta Avtal t¡ll följd av Säljarens
bristande uppfyllelse av någon av de åtgärder som anges i punkten 7.2 ovan
och detta beror på Säljaren får Köparen begära att Tillträdesdagen ska sättas
ut till en ny dag tidigast fem (5) Bankdagar efter Tillträdesdagen. Om Säljaren
inte förmår att då fullgöra de åtgärder som anges i punkten 7.2 ovan, fàr
Köparen, förutsatt att den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse, häva
detta Avtal och kräva ersättning för den direkta skada som uppkommit för
Köparen som en följd av Säljarens bristande uppfyllelse.

9.3

Parterna är överens om att de påföljder som anges i punkten 9.1 och punkten
9.2 ovan är de enda påföljder som kan göras gällande i anledning av Pañs
bristande uppfyllelse av de åtgärder som anges i punkten 7 ovan och Parterna
avstår med bindande verkan från alla andra påföljder som skulle kunna göras
gällande mot den andre parten i anledning av sådan brist.

10.

SÄLJARENS GARANTIER

Säljaren garanterar att de följande sakförhållandena

och/eller
per
omständigheterna är riktiga
Tillträdesdagen, om det inte uttryckligen anges
nedan att Garantin avser annan dag.
Behöriqhet
10.1

Säljaren är per Avtalsdagen och Tillträdesdagen en juridisk person som har
behörighet att ingå Avtalet, och andra rättshandlingar som härrör ur Avtalet,
samt fullfölja Tillträdet, och inte är förhindrad till något av det angivna av
bolagsordning, lag, myndighetsbeslut, avtal eller av någon annan anledning.
Bolaoet

10.2

Bolaget är ett bolag behörigen bildat och registrerat enligt svensk lag, i enlighet
med registreringsbevis som ska bifogas Avtalet på Tillträdesdagen, Bilaga 10.2;

10.3

Bolagets aktiekapital och antal aktier motsvarar vad som är registrerat enligt
Bilaga 10.2 och Bolaget har utfärdat aktiebrev för Aktierna;

10.4

Bolagets kommer på Tillträdesdagen ha en bolagsordning med innehåll som
framgår av Bilaqa 10.4;

10.5

Säljaren är ensam ägare till Aktierna, vilka representerar samtliga av Bolaget
utgivna aktier. Aktierna har betalats till fullo och är fria från pant och andra
belastningar samt är fritt överlåtbara i enlighet med detta Avtal. Säljarens
äganderätt tillAktierna är antecknad i Bolagets aktiebok;
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10.6

Bolaget har inte utfärdat eller beslutat om utfärdande av nya aktier, konvedibla
skuldebrev, teckningsoptioner med eller utan skuldebrev, kapital- eller
vinstandelslån eller andra aktierelaterade instrument och det föreligger inte
heller i övrigt några omständigheter som kan medföra skyldighet för Bolaget att
utge eller överlåta ytterligare aktier eller andra värdepapper;

10.7

Bolaget är nybildat och bedriver inte och har inte direkt eller indirekt bedrivit
enligt
Överlåtelseavtalen;

någon annan verksamhet än att förvärva Fastigheterna
10.8

Bolaget äger inga aktier och har inte heller några intressen

i

andra bolag,

inkluderande handelsbolag och kommanditbolag;
10.9

Bolaget äger de tillgångar som återfinns i Tillträdesbalansräkningen och dessa
tillgångar kommer inte att vara belastade med rättigheter tillkommande tredje
man eller att belastas på annat sätt än vad som anges i detta Avtal, och
Bolaget äger per Tillträdesdagen inga andra tillgångar och har inga andra
skulder förutom de som återfinns i Tillträdesbalansräkningen;

10.10

av allt räkenskapsmaterial, och samtliga aktuella
bolagshandlingar, registreringshandlingar, bolagsstämmo- och
styrelsemötesprotokoll, samt annan dokumentation som avser dess
Bolaget

är i

besittning

affärsverksamhet fram till och med Tillträdesdagen, och denna dokumentation
är i alla väsentliga avseenden fullständig och korrekt;
10.11

Bolaget är inte part till eller på annat vis bundet av något annat Väsentligt Avtal
utöver vad som framgår av Datarumsmaterialet;

10.12

Bolaget har inte, med undantag från vad som anges i detta Avtal, utfärdat eller
ställt några säkerheter, skadeslöshetsåtaganden eller garantier;

10.13

Säljarens Koncern har efter Tillträdesdagen inte några krav eller anspråk på
Bolaget och Bolaget har efter Tillträdesdagen inte några skulder till Säljarens
Koncern med undantag för Bolagets koncerninterna mellanhavanden avseende

sedvanlig förvaltning av Fastigheterna som har beaktats

i

Tillträdesbalansräkningen; och
10.14

Datarumsmaterialet är i allt väsentligt korrekt och rättvisande och Säljaren har,
enligt Säljarens Vetskap, inte undanhållit någon information om Bolaget eller
Fastigheterna som typiskt sett skulle vara av betydelse för en köpare vid
dennes beslut att förvärva Aktierna på de villkor som följer av detta Avtal.
Personal

'10.15

Bolaget har inte före Tillträdesdagen haft någon personal anställd eller anlitat
konsulter som skulle kunna ha några rättigheter mot Bolaget liknande en
anställds rättigheter. lnte fler än tio (10) personer har rätt till anställning i
Bolaget till följd av överlåtelsen av Fastigheterna;

0.16

Säljaren och Bolaget har fullgjort sina förhandlingsskyldigheter enligt lag

1

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet;
10.17

Personalen, som är anställd av Bolaget per Tillträdesdagen, har inte rätt till lön,
pension, semesterförmåner eller andra enskilt utlagda förmåner, utöver vad

som framgår av Btlaga 10.17, som kommer att biläggas Avtalet

Tillträdesdagen;

på
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10.18

Bolaget är inte på Tillträdesdagen bundet av andra kollektivavtal än de som
förtecknas i Bilaqa 10.1 8, som kommer att biläggas Avtalet på Tillträdesdagen.
Fastiqheterna

10.19

Bolaget är civilrättslig ägare till Fastigheterna;

10.20

Fastigheterna besväras inte av inteckningar eller inskrivningar utöver de som
framgår av detta Avtal, Bilaqa 10.20 a) eller av bifogat utdrag ur
fastighetsregistret, Bilaqa 1 0.20 b);

10.21

Pantbrev som tagits ut i Fastigheterna är inte pantsatta sedan Köparen har löst
den Koncerninterna Skulden;

10.22

Sådana föremål på Fastigheternas mark och i Fastigheternas byggnader, som
enligt jordabalken kan vara fastighets-, byggnads- eller industritillbehör, ägs av
Säljaren och tillhör Fastigheterna med undantag för sådant som har tillför1s
Fastigheterna av hyresgäst eller nyttjare, med undantag för byggnadsanknuten
konst;

10.23

Samtliga lokalhyresavtal som gäller för Fastigheterna framgår av Bilaqa
10.23 a\ och samtliga hyresavtal för bostäder och parkeringsplatser har
upprättats enligt formulär, Bilaqa 10.23 b);

10.24

För lokalhyresavtalen gäller inga andra villkor än de som framgår av respektive
hyresavtal och inga andra åtaganden har gjorts gentemot Hyresgästerna än
sådana som klad och tydligt framgår av Hyresavtalen eller av Bllaga 10.24;

10.25

lnga hyreskontrakt har, med undantag för enskilda bostadshyresavtal, enskilda
parkeringsavtal och enskilda avtal om garageplats, sagts upp till upphörande
eller villkorsändring;

10.26

Samtliga hyror och hyrestillägg som debiterats för maj, juni och juli månad,
framgår av bifogade aviseringslista Bilaqa 10.26, och denna debitering har skett

i enlighet med

förhand

I i

n

Hyresavtalen

och, vad gäller bostadshyresavtal,

gsöverenskom melser.

10.27

lnga hyresgästanpassningar, entreprenader eller andra arbeten har beställts av
Bolaget eller Säljarens Koncern eller är pågående inom Fastigheterna som inte
är färdigställda och godkända vid slutbesiktning utöver underhåll av
bostadslägenheter samt utöver vad som ange s i Bilaqa 10.27,

10.28

lnga krav av vad slag det vara må kommer enligt Säljarens Vetskap att riktas
mot Bolaget från Hyresgäster på grund av brister i Fastigheterna som föreligger
på Tillträdesdagen eller omständigheter som i övrigt hänförliga till tiden före
Tillträdesdagen;

10.29

Det finns inte, utöver vad som anges i Bilaqa 10.29, några förelägganden mot
Bolaget och/eller Säljarens Koncern eller motsvarande från domstol eller
myndighet beträffande Fastigheterna och några sådan är enligt Säljarens
Vetskap ej att förvänta;

10.30

Bebyggelse på Fastigheterna har enligt Säljarens Vetskap skett i enlighet med
bygglov, tillämpliga planer och andra myndighetsbeslut;

10.31

Alla för

Fastigheterna belöpande VA-anslutningskostnader, fjärrvärmeanslutningskostnader, fjärrkylaanslutningskostnader, elanslutningskostnader
och gatukostnader som förfallit till betalning är betalda;
0

Ä,ù
16

91

T>

10.32

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade till och med Tillträdesdagen på de villkor
som följer av Bilasa 10.32;

10.33

För

Fastigheterna

finns endast de förhandlingsordningar

och

förhandlingsöverenskommelser som framgår av Bilaqa 1 0.33.
Miliöfråqor

i

10.34

Fastigheterna är inte förorenade sådan utsträckning eller det annars
förekommer miljö- och/eller hälsofarliga ämnen (t.ex. PCB eller asbest) att det,
enligt vid var tid gällande bestämmelser och med nuvarande användning av
Fastigheterna uppstår kostnader för eller skyldighet att utföra utredning eller
efterbehandling, skyddsåtgärder eller annan liknande åtgärd eller att det i övrigt
inskränker Köparens möjligheter att använda Fastigheterna;

10.35

På Fastigheterna förekommer det inte ämnen tankar, deponier eller
annanstans, som kan medföra att Fastigheterna förorenas i sådan utsträckning
som anges i punkten 10.34 ovan eller i övrigt föranleder krav på åtgärder;

10.36

Säljarens Koncern och Bolaget har, enligt Säljarens Vetskap, fullgjorl samtliga
skyldigheter som åvilar fastighetsägare enligt lagen om skydd mot olyckor; och

10.37

Energideklarationer har upprättats för samtliga Fastigheter,
obligatoriskt.

i

i den mån så är

Skattefråsor
10.38

Bolaget har fullgjort sin deklarationsskyldighet, rapporteringsskyldighet eller
motsvarande och fullgjort sina betalningar avseende Skatter som har förfallit till
betalning, på föreskrivet sätt och även betalat föreskrivna anmälnings- och
registreringsavgifter till myndig heter;

10.39

Bolaget är per Avtalsdagen inte föremål för skatterevision;

10.40

Utöver de Skatter som intagits i Tillträdesbokslutet kommer Bolaget inte att
krävas på några Skatter eller andra myndighetsavgifter beslutade av relevant
skattemyndighet som är baserade på omständigheter hänförliga till och
belöpande på tidsperioden före Tillträdesdagen;

10.41

Den information om mervärdesskatt hänförlig till investeringar på Fastigheterna
som Säljaren enligt punkt 7.2 k) skall lämna på Tillträdesdagen är korrekt och
aktuell; och

10.42

På Tillträdesdagen är Bolaget registrerat för mervärdesskatt, eller har ansökt
om att registreras för mervärdesskatt;

10.43

Fastigheternas skattemässiga värden uppgår
435 552 661 kronor, enligt Bilaqa 10.43,

per 1 januari 2015 till

minst

Rättsliqa anqeläqenheter
10.44

Bolaget och Fastigheterna är inte, med undantag för sedvanliga
hyresnämndsförfaranden avseende bostadshyresavtal, inblandat i rättegång,
part i rättegång, skiljeförfarande, medlingsförfarande, eller annat liknande
föfarande och enligt Säljarens Vetskap finns inte särskild anledning att befara
att sådan tvist uppkommer rörande förhållanden hänförliga till tiden före
Tilträdesdagen;

och
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10.45

Bolaget eller Säljaren har inte fattat något beslut eller ingett någon ansökan om
Bolagets likvidation och Bolaget eller Säljaren har inte heller mottagit något
föreläggande härom.

11.

GARANTIANSPRAK

11.1

Köparen har beretts tillfälle att utföra en juridisk, finansiell och teknisk
undersökning (s k due diligence) av Fastigheterna och Bolaget.
Datarumsmaterialet har varit tillgängligt för Köparen och dennes rådgivare före
Avtalsdagen. Säljaren har även lämnat information till Köparen om Bolaget och
Fastigheterna. En innehållsförteckning över den dokumentation och information
avseende Bolaget och Fastigheterna som har varit tillgänglig för Köparen och
dennes rådgivare före Avtalsdagen bifogas i Bilaqa 11.1 (Datarumsmaterialet).

11.2

Utöver vad som uttryckligen framgår av Garantierna ovan i punkten 10|ämnar
Säljaren inte några garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar. Allt
annat ansvar som Säljaren eventuellt skulle ha kunnat ha på grund av

författning eller på annan grund, inklusive jordabalken, köplagen och
miljöbalken, är härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparen på
vare sig inom- eller utomkontraktuell grund. Köparen friskriver således Säljaren,
med undantag förvad som garanterats ipunkten 10 ovan, från allt ansvar, vad
gäller såväl Bolaget som Fastigheterna, för köprättsliga fel, faktiska fel och
brister, andra fel i Fastigheternas fysiska skick, brister i miljöhänseende såsom
men inte begränsat till ansvar för efterbehandling av Fastigheterna, rådighetsfel
och så kallade dolda fel.
Påfölider
11.3

Köparen har endast rätt att framställa anspråk i anledning av Garantiavvikelser.
Den enda påföljd som kan göras gällande i anledning av samtliga
Garantiavvikelser ska vara reduktion av Köpeskillingen med belopp

motsvarande

den Förlust som Köparen

förorsakas

på grund av

Garantiavvikelsen. lnga påföljder enligt köplagen, jordabalken eller någon
annan lag, allmänna avtalsrättsliga principer eller i övrigt ska vara tillgängliga
för Köparen.
11 4

Anspråk får inte framställas om det baseras på sådan information eller sådana
omständigheter som framgår av Datarumsmaterialet eller som Köparen annars
kände till per Avtalsdagen.
Ansvarsbeqränsninqar

11.5

lnget ansvar ska åligga Säljaren i anledning av Garantiavvikelse, om ersättning
för skada på grund av en sådan Garantiavvikelse utgår från en försäkring som
var i kraft på Tillträdesdagen eller om Köparen eller Bolaget erhåller ersättning
från tredjeman.

11.6

Vid beräkningen av uppkommen skada ska beaktas i vad mån reservering har
gjorts i Tillträdesbalansräkningen angående det förhållande som ger upphov till
anspråket.

11.7

lnget ansvar ska uppkomma om och i den utsträckning som Säljaren efter eget

val och utan kostnad eller väsentligt hinder för Köparen, avhjälper en
Garantiavvikelse.
11.8

Om en skada är avdragsgill ur skattesynpunkt för Köparen och/eller Bolaget
ska det belopp som betalas av Säljaren reduceras med ett belopp motsvarande
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t,

skadan multiplicerad med för Köparen respektive Bolaget gällande skattesats
det aktuella året.
Tröskelvärden, tak och tidsfrister
11.9

Endast enskilda Garantiavvikelser som innebär rätt till ersättning för Köparen
överstigande 100 000 kronor får göras gällande av Köparen. En nedsättning av
Köpeskillingen får endast göras gällande om sådana enskilda Garantiavvikelser
som får göras gällande enligt föregående mening tillsammans överstiger
2 000 000 kronor. I sådant fall ska ersättning utgå från första kronan.

11.10

Säljarens totala ansvar för samtliga Garantiavvikelser ska under alla
omständigheter vara begränsat till sjuttiofem procent (75 o/o) av
Overenskommet Fastighetsvärde.

11.11

lnget anspråk ska kunna framställas om inte skriftlig reklamation har framställts
till Säljaren inom trettio (30) kalenderdagar från den dag Köparen upptäckte
grunden för kravet. Under alla omständigheter ska Köparens anspråk för att få
göras gällande framställas inom tolv (12) mànader från Tillträdesdagen, dock
att krav i anledning av Garantiavvikelse avseende Skatter får framställas inom
tre (3) månader från det att Köparen erhöll slutligt beslut i frågan som inte kan
överklagas.
Anspråk från tredieman och reqressrätt

11.12

Om Köparen eller Bolaget efter Tillträdesdagen informeras om något anspråk
från tredjeman som kan leda till skada på grund av Garantiavvikelse, ska
Köparen själv eller genom Bolaget;

a)

så snad det är praktiskt mojligt och senast inom trettio (30) kalenderdagar

från det datum Köparen informerades om anspråket från tredjeman
meddela Säljaren om detta;

b)

inte göra några medgivanden av skuld, ingå avtal eller kompromiss med
någon person, enhet eller myndighet i anslutning härtill utan att
dessförinnan erhålla skriftligt samtycke från Säljaren;

c)

beakta Säljarens skäliga intresse vid vidtagandet av samtliga åtgärder
med anledning av ett sådant krav; och

d)

lämna Säljaren eller Säljarens representanter skälig tillgång till relevant
dokumentation, för att göra det mojligt för Säljarens representanter att
undersöka sådana krav.

11.13

Om Säljaren har betalat Köparen till täckande av ett anspråk på grund av
Garantiavvikelse eller har åtgärdat sådan avvikelse enligt punkten 11.7 och
Köparen och/eller Bolaget därefter har regressrätt mot tredjeman avseende det
belopp som utgjort eller kunnat utgöra basen för ett anspråk mot Säljaren enligt
detta Avtal, ska Köparen respektive Bolaget på Säljarens begäran överlåta
denna rättighet till Säljaren utan vederlag.

12.

FASTIGHETSREGLERING

12.1

Fastigheterna kommer att överlåtas av Lulebo till ett av Lulebo nybildat helägt
dotterbolag innan Tillträdesdagen som därefter kommer att förvärvas av
Säljaren och överlåtas till Rikshem AB (publ) genom Rikshem Bostäder Holding
AB. Säljaren och Köparen kommer att närmare utreda formerna för överlåtelsen
av Fastigheterna till Bolaget. För det fall sådan överlåtelse innefattar
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fastighetsreglering ska Säljaren så snad som möjligt efter Avtalsdagen ansöka
om förrättning hos vederbörlig lantmäterimyndighet för genomförande av de
fastighetsregleringar som, i förekommande fall, följer av Överlåtelseavtalen.
Fastighetsregleringarna ska genomföras med stöd av utfärdade köpebrev för
relevanta Fastigheter.
't2.2

Säljaren ska, efter godkännande av Köparen, genom Advokatfirman Lindahl KB
hantera och med kraft driva förrättningsärendena hos Lantmäterimyndigheten
och vidta alla rimliga åtgärder för att så snart som möjligt erhålla slutligt
godkännande av fastighetsregleringarna i alla delar. Säljaren skall löpande
hålla Köparen informerad om status i respektive ärende. Köparen åtar sig att i
rimlig omfattning biträda Säljaren. Köparen ska i alla delar medverka till att
förfarandet kan genomföras och för det fall åtgärden skulle komma att behöva
avslutas efter Tillträdesdagen ska Köparen tillse att Bolaget bland annat
utställer särskild fullmakt för dessa åtgärder till den eller de personer som
Säljaren anvisar. Samtliga kostnader i samband med fastighetsregleringarna
ska bäras av Säljaren.

12.3

Om (i) Lantmäterimyndigheten meddelar att fastighetsreglering avseende något
av Överlåtelseavtalen inte kan genomföras, eller (ii) fastighetsreglering inte
genomförts genom lagakraftvunnet beslut av Lantmäterimyndigheten senast
den 30 juni 2016, ska Säljaren omgående för Bolagets räkning ansöka om
lagfart för Bolagets förvärv av berörda Fastigheter. Säljaren ska, Parterna
emellan, svara för stäm pelskattekostnaden.

12.4

Säljaren ska omgående efter Tillträdesdagen for Bolagets räkning tillse att
ansöka om lagfart för och, i förekommande fall, inskrivning av Bolagets förvärv
av Fastigheterna enligt Overlåtelseavtalen och som inte avses överföras genom
fastighetsreglering enligt punkt 12.1. Säljaren ska, Parterna emellan, svara för
stämpelskattekostnaden. Vid hanteringen av lagfartsfrågan ska Säljaren iaktta
motsvarande bestämmelser som sägs i punkt 12.2itillämpliga delar.

13.

SEPERATIONSATGÄRDER

13.1

Per Avtalsdagen har Parterna identifierat vissa nyttigheter som delar

av

Fastigheterna idag har gemensamt med andra fastigheter som inte överlåts till
Köparen enligt detta Avtal. Mot denna bakgrund avser Säljaren och Köparen att
genomföra vissa tekniska och fysiska separationsåtgärder som kommer att
medföra att berörda fastigheter får en självständig teknisk försörjning av sådana
nyttigheter. lnnan dessa åtgärder är genomförda ska berörda fastigheters
tillgång till sådana nyttigheter säkerställas genom att Bolaget ingår erforderliga
försörjningsavtal (se punkt 6.4).
13.2

Parterna ska efter Avtalsdagen gemensamt identifiera och utforma lämpliga
lösningar för att åstadkomma nödvändiga separationer och, i förekommande
fall, erforderliga servitut, gemensamhetsanläggningar och nyttjanderätter.
Parternas intention är att verka för att vardera Part i så stor utsträckning som
möjligt ska svara för sin egen tekniska försörjning samt att Bolaget eller någon
av Fastigheterna inte heller ska svara för annan fastighets tekniska försörjning.
Samtliga kostnader i samband med Separationsåtgärder ska bäras av Säljaren.
Säljaren och Köparen ska gemensamt och i samförstånd under perioden
mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen utreda och identifiera behovet av
sådana separationsåtgärder (eventuellt tillkommande separationsåtgärder ska
anses utgöra Separationsåtgärder enligt detta

Avtal).
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14.

PARKERINGSPLATSER

141

Parterna har identifierat att det finns boende och verksamheter som hyr
ochieller nyttjar parkeringsplatser som i vissa fall inte är belägna på den
fastighet de boende bor i alternativt på den fastighet som verksamheten
bedrivs.

14.2

Parterna àr överens om att Fastigheterna ska tillförsäkras tillgång till
parkeringsplatser i samma omfattning som de har per Avtalsdagen. Parterna
åtar sig att i samråd och efter bästa förmåga, med beaktande av eventuella
mervärdesskatteimplikationer, hantera uthyrning av parkeringsplatser i syfte att
på sikt finna en långsiktig lösning så att boende och verksamheter endast hyr
och/eller nyttjar parkeringsplatser som också finns på den fastighet de bor i
alternativt bedriver verksamhet på.

15.

PAGAENDE ARBETEN

15.1

Parterna är överens om att de Pågående Arbetena ska hanteras enligt följande

15.1.1

Porsön 1:406
Säljaren har köpt in och projekterat för Aptus bokningssystem för tvättstuga och
bastu. Säljaren ska avsluta och färdigställa arbetet mot ersättning av nedlagda
kostnader. Kostnaderna ska beaktas vid fastställande av den Koncerninterna
Skulden.

15.1.2 Kristallen l5 och

5

Säljaren driver arbete med byte av fjärrvärmeväxlare. Säljaren ska avsluta och
färdigställa arbetet mot ersättning av nedlagda kostnader. Kostnaderna ska
beaktas vid fastställande av den Koncerninterna Skulden.
15.1

.3

Kallkällan 4

Del av Kallkällan 4 är föremål för detaljplaneläggning för bostadsändamål i
Säljarens regi. Köparen är medveten om att denna del av Kalllkällan 4 inför
överlåtelsen till Bolaget kommer att avstyckas och ingår således inte i förvärvet
enligt detta Avtal.
15.1.4

Kallkällan 9
Säljaren har förprojekterat för elarbeten inom fastigheten Kallkällan 9. Bolaget
ska övefta projekteringshandlingarna mot ersättning för nedlagda kostnader.
Kostnaderna ska beaktas vid fastställande av den Koncerninterna Skulden.

16.

SEKRETESS

16.1

Såväl före som efter Tillträdet gäller att Parterna ska iaktta sekretess
beträffande innehållet i detta Avtal och de förhandlingar som föregått Avtalet.

16.2

Säljaren förbinder sig vidare att inte avslöja Konfidentiell lnformation och
Säljaren ska tillse att anställda, anlitade konsulter och styrelseledamöter hos
Säljaren och Säljarens Koncern iakttar ovanstående sekretessbestäm melse.

16.3

Bestämmelserna ipunkt 16.1 och 16.2 gäller inte utlämnande av information:

a) till Pads rådgivare i samband med transaktionen, varvid Parten ska tillse
att rådgivaren är bunden av sekretessåtagande av motsvarande

omfattning,

2.,/_
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b)

i den mån så fordras för tillvaratagande av Parts rättigheter enligt detta
Avtal;

c) i den mån så fordras enligt författning eller för Pad

bindande
noteringsregler eller motsvarande regelverk, varvid Parten innan
utlämnande ska samråda med den andra Parten och ta i beaktande
rimliga önskemål om tid och sätt för och omfattning av utlämnandet;
eller

d)

som sker med den andra Padens medgivande.

16.4

Parterna ska samråda och överenskomma om innehållet i ett pressmeddelande
och tidpunkten för offentliggörandet av detta.

17.

övenlArELsE
Part har inte rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter och skyldigheter
hänförliga till detta Avtal.

18.

MEDDELANDEN

Alla meddelanden och annan kommunikation enligt detta Avtal ska anses ha
blivit vederbörligen lämnad eller utförd:

(i)
(ii)

vid avlämnande för hand, vid tidpunkten för avlämnandet;

vid skickande via e-post under normal kontorstid, vid kvittens som
inte är automatiskt genererad;

(iii) vid skickande av rekommenderat brev före kl. 10.00, två (2)
Bankdagar efter postandet;
och i varje fall adresserat som följer:

Till Köparen:
Enligt i ingressen angiven adress.
Att: VD och chefsjuristen
E-post: ian-erik. hoivall@rikshem. se och carl. conradi@rikshem. se

Till Säljaren:
Enligt i ingressen angiven adress.

Att: Mikael Wänstedt
E-post:

m

ikael.wanstedt@lulea.se

Med kopia till:

Advokatfirman Lindahl KB
Box 1203, 751 42 Uppsala

Att: Patric Sandberg Helenius
E-post:
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eller till sådan annan adress eller sådant annat telefaxnummer som ska ha
meddelats (i enlighet med denna punkt) den andra Parten.

I9.

KOSTNADER

Var Part ska bära sina egna kostnader, såsom för revisorer, konsulter och
advokater, vilka orsakas i samband med förberedelser, förhandlingar och
genomförandet av detta Avtal.
20

PASSIVITET

Att en Part avstår från att utöva någon rättighet enligt detta Avtal eller avstår
från att påtala vissa förhållanden hänförliga till detta Avtal medför inte att denne
har frånsagt sig rätten att göra så.
21.

FULLSTANDIGHET, ANDRING OCH TILLAGG

21.1

Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan Köparen och Säljaren i
anledning av överlåtelsen av Aktierna och ersätter alla tidigare förhandlingar
och överenskommelser oavsett om dessa träffats skriftligen eller muntligen,
rörande innehållet i detta Avtal.

21.2

Andring av eller tillägg till detta Avtal kräver för sin giltighet att en skriftlig
överenskommelse undertecknas av båda Parter med särskild referens till detta
Avtal.

21.3

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska
detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska i sådant fall, i
den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt
Avtalet, skälig jämkning av Avtalet ske.

22.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELöSNING

22.1

Avtalet ska vara underkastat och tolkas enligt svensk materiell rätt

22.2

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om
inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och
övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I
sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en
eller tre skiljemän.

22.3

Det förhållandet att skiljeförfarande inletts, pågår eller avslutats, vad som
förekommer under skiljeförfarandet och innehållet i skiljedom eller annat beslut
utgör Konfidentiell lnformation.
(underskrifter på nästa sida)
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Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna har tagit ett (1) var

Luleå den 9 juli 2015

LULEBO AB

LULEA KOMMUN
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BILAGA 1.4
FASTIGHETERNA

Fastiq hetsbeteckninq

:

Luleå Mjölkudden 3:54
Del av Luleå Sundsgården 1 enligt bilagd karta

Luleå Midskogen 13
Luleå Maskinisten 2
Del av Kronan 1:1 enligt bilagd karta

lb
BILAGA 1.4 FASTIGHETERNA (SAMHALLSFASTIGHETERNA) LULEÁ KOMMUN UTKAST 201$O7.OS
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r

Luleå Sundsqården 1:
Området inom den röda markeringen av Sundsgården 1 nedan överlåts inte enligt
Avtalet.
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2015-05-29

§ 86
Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens
län
Ärendenr 2015/123-73

Socialnämndens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att rekommendera Kommunstyrelsen anta Strategi
för patient- och brukarmedverkan i Luleå kommun i enlighet med
Kommunförbundets förslag.

Sammanfattning av ärendet
Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats inom vårdoch omsorgsverksamheter och lyfts fram som en viktig och avgörande faktor
för att insatserna ska bli av god kvalitet och ge avsedd effekt för den enskilde.
Samhällsutvecklingen har också inneburit att nya synsätt på patienternas/
brukarnas ställning och roll har vuxit fram.
Syftet med strategin är att genom samverkan mellan huvudmännen stärka och
stimulera ökad patient- och brukarmedverkan i vården och omsorgen inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst i Norrbottens län.
Målet med strategin är att uppnå en ökad patient- och brukarmedverkan inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta för att uppnå ökad kvalitet,
effektivitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst
utifrån patient- och brukarperspektiv.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden beslutar att rekommendera
Kommunstyrelsen anta Strategi för patient- och brukarmedverkan i Luleå
kommun i enlighet med Kommunförbundets förslag.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2015-05-12 föreslå socialnämnden
beslutar att rekommendera Kommunstyrelsen anta Strategi för patient- och
brukarmedverkan i Luleå kommun i enlighet med Kommunförbundets

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner
att socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag


Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2015-05-29

§ 86 forts.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

4 NOVEMBER 2014

Strategi för patient- och
brukarmedverkan i
Norrbottens län
2015-2018
Inledning och bakgrund
Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats inom
vård- och omsorgsverksamheter och har under senare år alltmer lyfts fram
som en viktig och avgörande faktor för att insatserna ska bli av god kvalitet
och ge avsedd effekt för den enskilde.
De senaste årens samhällsutveckling har också inneburit att nya synsätt på
patienternas/brukarnas ställning och roll har vuxit fram. Den traditionella
synen på patienten/brukaren som mottagare av hälso- och sjukvård och
socialtjänst behöver ersättas med en syn där patienten/brukaren också har
rollen som medaktör. Patient- och brukarmedverkan i den enskildes process
liksom i utveckling av verksamheten leder med största sannolikhet till
förbättrad kvalitet och effektivitet samt nödvändig individualisering av
välfärdstjänsterna. Medverkan innebär även att ansvarstagande och
engagemang från patienten/brukaren stimuleras.
Den lagstiftning som styr verksamheterna inom hälso- och sjukvården, i
både landsting och kommun, samt socialtjänsten är tydliga med att
verksamheterna skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmande,
integritet och delaktighet. Vård, stöd och behandling ska så långt möjligt
utformas och genomföras i samråd med patient/brukare. Den enskilde ska i
största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de
insatser som ges.
Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) arbete i denna fråga ligger till
grund för detta dokument.

Syfte
Syftet är att genom samverkan på flera nivåer och även mellan
huvudmännen stärka och stimulera ökad patient- och brukarmedverkan i
vården och omsorgen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i
Norrbottens län.

Mål
Patienter och brukare medverkar aktivt på individ-, verksamhets-, och
systemnivå inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta för att uppnå
ökad kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård samt
socialtjänst utifrån patientens/brukarens perspektiv.
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Viktiga utgångspunkter
Fortsättningsvis inkluderas anhörig/närstående i begreppet patient/brukare
för att underlätta läsningen av detta dokument.

Definitioner och begrepp
Patient

Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälsooch sjukvård.

Brukare

Person som får, eller som är föremål för en utredning om att
få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.

Anhörig

Person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna

Närstående Person som den enskilde anser sig ha en nära relation till.

Källa: Socialstyrelsens termbank

Medverkan

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet patient- och
brukarmedverkan. Olika termer som samarbete, engagemang, partnerskap,
makt eller centrerad/fokuserad vård och omsorg används omväxlande.
Oavsett ambitionsnivå kan relationen mellan den som behöver och den som
erbjuder aldrig vara neutral. Den som erbjuder har därför ett särskilt ansvar
att beakta och möjliggöra patientens/brukarens medverkan. Förståelse för
sådana maktstrukturer och dess inverkan är nödvändig för att kunna utveckla
reell patient-/brukarmedverkan.
Evidensbaserad praktik

All vård och omsorg ska genomsyras av ett förhållningssätt med ständigt och
systematiskt lärande där patienten/brukaren och de professionella, utifrån
bästa tillgängliga kunskap tillsammans fattar beslut om lämpliga insatser.
Vetenskap blir användbar först när den integreras med professionell
erfarenhet samt brukarens situation och önskemål. Detta arbetsätt där en
medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor används för
beslut av insats kallas för en evidensbaserad praktik
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Evidensbaserad praktik omfattar:
 berörda personens situation, upplevelse och önskemål.
 den bästa tillgängliga kunskapen
 den professionelles expertis
Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av
det nationella och lokala sammanhanget, till exempel vilken tillgång som
finns vad gäller lagstiftning på området, riktlinjer och sammanställning av
lokal kunskap.

Varför är patient- och brukarmedverkan
viktigt?
Medverkan bidrar till att öka kunskapen om den enskildes behov och vad
som är till nytta för dem. Sådan medverkan bidrar till bättre underbyggda
beslut för utvecklings-, förbättrings- och patientsäkerhetsarbete inom hälsooch sjukvård och socialtjänst. Medverkan av dessa grupper ökar tydligheten
om vad som är viktigt för den enskilde respektive en grupp människor med
samma eller liknande behov, och bidrar därmed till att verksamheten
fokuserar på rätt saker. Medverkan bidrar även till att varje enskild person
får vård utifrån sina egna förutsättningar och vården blir därmed mer jämlik.

Argument för patient-/brukarinflytande
Serviceanpassning: De som beslutar om eller utför vården och de sociala
insatserna får mer kunskap om patient/brukares behov och erfarenheter. Det
ger bättre underlag för att skapa god kvalitet och service.
Effektivitet: Det är mer effektivt att utgå från patient/brukares faktiska
behov än att utgå från behov tolkade av andra.
Patientsäkerhet: Genom att tillvarata patient- och brukares synpunkter och
klagomål samt skapa forum för medverkan i patientsäkerhetsarbetet ökar
förutsättningarna att förebygga och minska antalet vårdskador i vård och
omsorg.
Maktutjämning: Patient- och brukarinflytande förskjuter maktbalansen
mellan de som beslutar om insatser eller utför dem, och de personer som får
insatserna. Relationen mellan patient/brukare och personal är ojämlik i sin
karaktär. Med ökat inflytande kan denna maktobalans jämnas ut något till
den enskildes fördel.
Legitimitet: Personerna som erhåller insatser får större förståelse och
acceptans för hur vården och socialtjänsten fungerar om de är med och
påverkar insatserna.
Egenmakt: Att medverka och få makt över beslut och insatser som rör det
egna livet ökar självförtroendet och förändrar självbilden. Även de
professionella får då en annan syn på patienterna/brukarna.
Demokrati: Det är inte bara politiker, tjänstemän och vård- och
omsorgspersonal som kan lära sig något av patienternas/brukarnas
erfarenheter. Patienter/brukare som kan vara med i besluten får också mer
kunskap om demokratiprocessen och kan få möjlighet till ett reellt
inflytande.
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Återhämtning: Makt och ansvar att påverka beslut som rör den egna
livssituationen, anses vara viktiga faktorer för möjligheten att återhämta sig
psykiskt.

Grader av medverkan
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har lanserat en variant av
Arnsteins deltagandestege, kallad delaktighetstrappan (se nedan). Denna
modell, och liknande varianter, används i många sammanhang i Sverige som
en idébild för att sortera olika former av deltagande och sätta in dem i ett
sammanhang. Trappstegen är olika sätt att visualisera medverkan.
 Information: Envägskommunikation, frågor och svar – få veta
 Konsultation: Inhämta synpunkter, ofta punktinsats - tycka
 Dialog: Utbyte av tankar, ofta vid flera tillfällen – resonera
 Inflytande: Deltagande under en längre tid, följa en planeringsprocess
från idé till färdigt förslag - delta
 Medbeslutande: Gemensamt beslutsfattande – bestämma

Medverkan på olika nivåer
För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs insatser på flera nivåer i
organisationen.
1. Där patienten/brukaren möter verksamheten (individnivå)
2. På olika ledningsnivåer i verksamheten (verksamhetsnivå)
3. På övergripande nivå för ledning och styrning av organisationen som
helhet (systemnivå).

1. Individnivå
Medverkan i den egna vårdsituationen innebär partnerskap i verksamheten
och benämns medverkan på individnivå.
Vad innebär detta?



Patient/brukare ska vara välinformerade utifrån sina förutsättningar och
ha inflytande över vård, behandling, stöd och andra insatser.
4
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En beslutsprocess ska tillämpas som utgår från patienten/brukaren.
Planering och uppföljning sker med båda parter närvarande. Resultatet
dokumenteras och dokumentationen ska vara tillgänglig för båda parter.

2. Verksamhetsnivå
Medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten
innebär delaktighet i aktiviteter på verksamhets- och systemnivå.
Vad innebär detta?








Att patientens/brukarens synpunkter och förbättringsförslag bidrar till att
förbättra vård, stöd och omsorg.
Patient/brukares erfarenheter tas tillvara som en resurs i förbättringar av
hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens processer och rutiner.
Verksamheterna fokuserar på kvalitet som ökar värdet för
patienten/brukaren.
Former behöver finnas för medverkan på såväl individ- och
verksamhetsnivå. Medverkan sker exempelvis genom enkäter, intervjuer
och fokusgrupper.
På verksamhetsnivån medverkar patienter/brukare i förbättringsprogram,
process- och projektutvecklingsarbeten, vid händelseanalyser,
riskanalyser vid brukarrevisioner etc.

3. Systemnivå
Medverkan i ledning och styrning av organisationen som helhet innebär
delaktighet på övergripande nivå.
Vad innebär detta?







Patienter/brukare medverkar i ledning och styrning av hälso- och
sjukvården och socialtjänsten tillsammans med ledningsansvariga.
Synpunkter inhämtas på olika sätt inför formella beslut, till exempel
genom hearings, remissförfarande, enkäter, intervjuer och fokusgrupper.
Former behöver finnas för patienters/brukares medverkan i process- och
projektutvecklingsarbeten etc. Arbetsformerna behöver vara tydliga
avseende vid vilka tillfällen patienter/brukare medverkar och hur.
Medborgares medverkan kan ske genom medborgardialog där
synpunkter är en viktig del av underlaget i landstingets och
kommunernas olika berednings- och beslutsprocesser. Det är av
betydelse för landstinget och kommunerna att forma en långsiktigt god
och öppen relation med medborgarna i länet. Dialogen kan positivt bidra
till ökat förtroende och tillit till landstinget och kommunerna, och stärka
den demokratiska legitimiteten. Dialogen som utmynnar i konkreta
förslag kan lyftas in och värderas i landstingets och kommunernas
löpande verksamhetsutveckling och beslutsprocesser.

Synpunkter och klagomålshantering
Synpunkter och klagomål från patienter/brukare ska systematiskt tas tillvara
för kvalitetsutveckling.
Rutiner för att ta emot, dokumentera, återföra, vidta åtgärder och följa upp
synpunkter och klagomål ska finnas enligt SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete”. Ett systematiskt arbetssätt ska tillämpas så
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att värdefulla förbättringsförslag implementeras och sprids för ett ökat
lärande.

Förutsättningar för medverkan
Patient-/brukarmedverkan är under utveckling nationellt. Denna medverkan
utmanar och förändrar etablerade tanke- och arbetssätt och innebär en
attitydförändring i verksamheten.
Uppbyggnad av en ny samarbetskultur där patient/brukare ses som
medskapare i vård, stöd och omsorg tar tid och kräver stöd som underlättar
kontinuerlig utveckling.
Såväl patienter/brukare som personal inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst behöver förutsättningar för att tillsammans utveckla vård, stöd
och omsorg. Kunskap och kvalitetsutveckling är en förutsättning för optimalt
samarbete.
Beskrivning av roller, mål, syfte och överenskommelser om vad som
förväntas av de inblandande parterna underlättar arbetet. Ett systematiskt
arbetssätt för att identifiera personer för medverkan behöver etableras.
Medverkan kan ske såväl från patient-/brukar- och anhörigorganisationer
som av enskild patient/brukare. När representanter för patienter/brukare
utses ska det klargöras om deltagare väljs utifrån sin personliga kunskap
eller utifrån generell kunskap.

Framgångsfaktorer för att uppnå patient- och
brukarmedverkan
Kartläggning och utveckling av nedanstående områden är en förutsättning
för en välfungerande patient- och brukarmedverkan.
 Struktur för att fånga upp patienter/brukare för medverkan.
 Former och forum för medverkan.
 Systematisk synpunktshantering
 Informationsmaterial för patienter/brukare och medarbetare som deltar i
olika utvecklingsaktiviteter.
 Skapa förutsättningar för patienter/brukare att delta i olika
utvecklingsaktiviteter.
 Samverkan mellan kommun och landsting, internt och externt.
 Uppföljning och utvärdering av medverkan.

Fortsatt implementering
För att den övergripande strategin ska bli framgångsrik måste den inarbetas
på individ-, verksamhets- och systemnivå i befintliga strukturer hos
respektive huvudman, som t ex i kvalitetsledningssystem och/eller
handlingsplan.
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2015-02-23

§ 38
Motion om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
Ärendenr 2015/188-008

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna den till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Söderström (FP) skriver i motion 2015-02-13 att Luleå kommun bör
vara med i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Det skulle ge alla
elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen och är viktigt för eleverna,
framför allt för de elever som behöver extra stöd.
Thomas Söderström föreslår att Luleå kommun uppmanar skolor inom
årskurs 4 – 6 att delta i försöksverksamheten.

Beslutsunderlag


Motion från Thomas Söderström 2015-02-13

Beslutet skickas till
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

149

Kommunledningsförvaltningen

150

151

152

Motion: Inrätta maxtak i barngrupperna för stärkt kvalitet
Förskolan har byggts ut i mycket snabb takt i Sverige och en stor andel barn tillbringar nu den största
delen av sin vakna tid en vanlig vardag i förskolan
De senaste årens politiska beslut om utökat antal timmar i barnomsorgen för alla, om avskaffade
dagbarnvårdare och avslag till vårdnadsbidrag liksom ett större antal nyanlända och nyinflyttade
barnfamiljer, har satt ytterligare press på förskoleverksamheten i Luleå.
Barnomsorgspolitiken i Sverige har generellt fokuserat på tillgången till förskola, inte kvaliteten i
verksamheten. Resultatet har blivit allt större barngrupper, samtidigt som personaltätheten minskat.
Under perioder då förskolan i Luleå belastas särskilt mycket finns risken att barngrupperna bara fylls
på med fler och fler barn. Det är därför en mycket angelägen uppgift att arbeta för att förskolan ska
hålla högsta klass.
De stora barngrupperna riskerar att skapa problem för de minsta barnen, i synnerhet för dem med
särskilda behov. Skolverket har vid ett flertal tillfällen konstaterat att gruppstorleken till och med är
viktigare än personaltäthet ur kvalitetssynpunkt. Mindre barngrupper är alltid att föredra framför
större barngrupper med samma personaltäthet. Skolverket konstaterade i sin utvärdering av
maxtaxereformen att grupperna på många håll har blivit så stora att det är svårt att bedriva
verksamheten enligt intentionerna.
Den kunskapsöversikt som Skolverket tagit fram visar att en gruppstorlek på 15 barn är att föredra. I
dag går alltså en majoritet av barnen i grupper som är större än vad Skolverket rekommenderar för
att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt. Och med den utveckling vi sett hittills, lär inte
barngruppernas storlek reglera sig själva.
Med anledning av ovan anförda föreslår jag kommunfullmäktige besluta:


att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta ett maxtak för barngruppernas
storlek samt ett riktvärde för personaltätheten i förskolorna i Luleå.

För Kristdemokraterna i Luleå,
Anette Asplund

Samuel Ek

Conny Sundström

Anna Newell
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Till Luleås kommunfullmäktige
Motion om att ge personalen inom förskolan skyddskläder
Att personal inom yrken som t ex anläggningsarbete ska ha arbets-/skyddskläder är i dag en
självklarhet. En arbetstagare inom dessa yrken går inte ut på ett uppdrag utan att ha fått en
komplett utrustning. Alla berörda, både arbetsgivare, fack och personal ser detta som en
självklarhet och en viktig arbetsmiljöfråga. Märkligt nog är detta förhållande än idag inte lika
självklart i kvinnodominerade yrken som i mansdominerade yrken. Kvinnornas situation och
behov av betald skyddsklädsel/utrustning i vissa yrken har så att säga osynliggjorts, medan
mansdominerade yrken haft många möjligheter att arbeta fram bra skydds- och
säkerhetskläder som underlättar arbetet.
I kommunens förskolor finns stora förväntningar att man ur hälsosynpunkt ska vara ute med
barnen varje dag och föräldrar förväntar sig att förskolepersonalen är ute med barnen oavsett
väderförhållande. De olika väderförhållandena kräver en hel uppsättning med ytterplagg och
det är inte billigt med tanke på den kyla som kan förekomma under vintern. I Kiruna kommun
får de anställda inom förskolan ytterkläder (skyddskläder mot kyla) och personalen där är
väldigt nöjda över det.
Nu vill vi skyndsamt se en utveckling mot likvärdiga förhållanden på detta område. Vi har i
kommunen flera kvinnodominerade personalkategorier där behovet av skyddskläder och
liknande inte är tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt. T ex borde våra barnskötares,
förskolelärares och fritidspedagogers arbetssituation granskas ur detta perspektiv. Vill vi
riskera att personal på grund av brist på skyddskläder och slitage på privat klädsel utsätts för
påfrestningar och ekonomiska bördor som inte på årtionden accepterats inom
mansdominerade yrken med motsvarande förhållanden?
Är det vettigt ur jämställdhetssynpunkt, arbetsmiljösynpunkt och säkerhetssynpunkt att
sådana situationer fortsatt får existera?
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över vilket behov av utrustning
och skyddskläder berörda yrkesgrupper har som jobbar inom Luleå kommun.
Kristdemokraterna i Luleå
Anette Asplund

Samuel Ek

Conny Sundström

Anna Newell
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Barbro Müller

2015-07-02

1 (2)
Ärendenr
2015/639-193

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över ansökan om
projektmedel för projektet Gröna fingrar
Ärendenr 2015/639-193

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att bevilja barn- och utbildningsförvaltningen och
Hushållningssällskapet 85 000 kronor för projektet Gröna fingrar – odling som
pedagogisk modell för att förebygga skillnader i folkhälsa och främja positiva
och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara livsstilar.
Medel tas från Medel för särskilda folkhälsosatsningar, lightversionen.

Sammanfattning av ärendet
En uppföljning av Medel för särskilda folkhälsosatsningar visade att det finns
behov att underlätta för fler att göra ansökningar och därför har en sk
lightversion inrättats där det bland annat ställs lite lägre krav på utvärdering.
Det finns möjlighet att söka för 85 % av kostnaden max 100 000 kronor och
projekten är ettåriga.
Barn- och utbildningsförvaltningen och Hushållningssällskapet ansöker
tillsammans om 85 000 kronor till projektet ”Gröna fingrar – odling som en
pedagogisk modell för att överbrygga skillnader i folkhälsa och främja
positiva och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara livsstilsval”. Barn,
föräldrar och skolpersonal ska anlägga odling, skörda och laga mat till en
skördefest.
Syftet är att testa och utveckla en modell som ska ge barn och unga kunskap
och inspiration för att på lika villkor göra positiva livsstilsval för kost, miljö
och hälsa. Projektet ska även bidra till att överbrygga kulturskillnader och
främja integration och utanförskap. Dessutom ska projektet och den
kommande modellen bidra till en långsiktig samverkan mellan Luleå
kommuns skolor och Hushållningssällskapet. Målgrupp är en
mellanstadieklass samt en förskola och projektet beräknas pågå från 1 oktober
2015 och ett år framöver.
Ärendet har varit upp till Kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 juni och
blivit återremitterat med begäran om bredare förankring i förvaltningen. Barnoch utbildningsförvaltningen har förankrat frågan och projektet är framtaget i
nära samverkan med Miljöskolan.
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Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Barbro Müller

2015-07-02

Beslutsunderlag
Projektbeskrivning (bilaga)

Anna Lindh Wikblad
samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen, Hushållningssällskapet samt
samhällsutvecklingskontoret.
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2 (2)
Ärendenr
2015/639-193

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-06-01

§ 149
Projektmedel till folkhälsoprojektet "Gröna fingrar"
Ärendenr 2015/639-193

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till barnoch utbildningsförvaltningen för en bredare förankring inom förvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
En uppföljning av Medel för särskilda folkhälsosatsningar visade att det finns
behov att underlätta för fler att göra ansökningar och därför har en sk
lightversion inrättats där det bland annat ställs lite lägre krav på utvärdering.
Det finns möjlighet att söka för 85 % av kostnaden max 100 000 kronor och
projekten är ettåriga.
Barn- och utbildningsförvaltningen och Hushållningssällskapet ansöker
tillsammans om 85 000 kronor till projektet ”Gröna fingrar – odling som en
pedagogisk modell för att överbrygga skillnader i folkhälsa och främja
positiva och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara livsstilsval”. Barn,
föräldrar och skolpersonal ska anlägga odling, skörda och laga mat till en
skördefest.
Syftet är att testa och utveckla en modell som ska ge barn och unga kunskap
och inspiration för att på lika villkor göra positiva livsstilsval för kost, miljö
och hälsa. Projektet ska även bidra till att överbrygga kulturskillnader och
främja integration och utanförskap. Dessutom ska projektet och den
kommande modellen bidra till en långsiktig samverkan mellan Luleå
kommuns skolor och Hushållningssällskapet.
Målgrupp är en mellanstadieklass samt en förskola och projektet beräknas
pågå från 1 oktober 2015 och ett år framöver.

Sammanträdet
Samhällsutvecklingskontoret föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår återremittera ärendet till barn- och
utbildningsförvaltningen för en bredare förankring inom förvaltningen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-06-01

Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag om att återremittera ärendet under
proposition och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Beslutsunderlag


Projektbeskrivning (bilaga)

Beslutet skickas till




Barn- och utbildningsförvaltningen
Hushållningssällskapet
Samhällsutvecklingskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

1 (2)
Ärendenr

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2015-06-25

2014/862-XXX

Finanisering av Winternet ekonomisk förening
Ärendenr 2014/862-XXX

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att beakta fortsatt finansiering av Winternet i
strategisk- plan och budget 2016-2018 med 500 tkr per år.

Sammanfattning av ärendet
Winternet är ett test-, rådgivnings-, forsknings- och utvecklingscentrum för
idrott, friskvård, folkhälsa, hälsa och rehabilitering. Winternet drivs i form av
en ekonomisk förening. Luleå kommun har 2012-01-30§10 beslutat om
medlemskap i Winternet ekonomisk förening och finansieringen av
verksamheten har beaktats i strategisk plan- och budget. Mellan parterna i
föreningen (Bodens och Luleå kommuner samt NLL) finns ett
samverkansavtal som löper ut 2015. Luleå kommun behöver därför ta
ställning till sin fortsatta finansiering av verksamheten. Winternet finansieras
dels genom parternas årliga medelstillskott dels av extern finansiering bl a
genom projekt.
Flera förvaltningar deltar i samverkansprojekt med Winternet. Det handlar
om barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen. Projekten är både förvaltningsspecifika och
förvaltningsövergripande. Barn- och utbildningsförvaltningen har ett
samarbete som rör gymnasieutbildningen omvårdnad, socialförvaltningen har
ett samarbete som handlar om hur förvaltningen ska arbete proaktivt med
friskvård och kommunledningsförvaltningen har ett samarbete som syftar till
ökad hälsa hos medarbetarna i kommunen.
Förvaltningarnas samlade bild av hittillsvarande samverkan är positiv.
Beställningar och övrig dialog underlättas av det faktum att Luleå kommun är
delägare. Det finns även stor möjlighet till påverkan av verksamhetsinriktning
av samma skäl.

Beskrivning av ärendet
Winternets samarbete med socialförvaltingen har fokus på ett flerårigt
forsknings- och utvecklingsprojekt för personal inom vård och omsorg,
”Fysisk arbetshälsa för arbete inom vård och omsorg”. Projektets målsättning
är att utarbeta fysiska tester/program som skapar förutsättningar för att
minska ohälsan hos personal inom vård och omsorg. Testerna kan användas
som verktyg för strategier för friskvård, förebyggande träning, mål för
rehabilitering och kunskapshöjande insatser. Denna typ av tester finns idag
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YTTRANDE

2 (2)
Ärendenr

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2015-06-25

2014/862-XXX

inte för denna yrkesgrupp. Likvärdiga tester finns för räddningstjänst, polis
och militär.
Projektet har i dagsläget upprättat en projektorganisation samt genomfört
studier om vilka arbetsuppgifter som är mest fysiskt krävande (studien är
kvalitetsgranskad och avslutad, och godkänd av etisk nämnd i Umeå). Denna
fas av projektet har pågått under perioden 2012-2015.
Förvaltningen och Winternet söker f n projektmedel för framtagande av
fysiska tester och gränsvärden som anger när risken för ohälsa minskar.
Denna fas av projektet beräknas pågå under perioden 2015-2018.
Winternets samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen har fokus på
vård och omsorgsprogrammet. Det handlar om utvecklingen av ämnet
hälsopedagogik samt strategier och konkreta insatser för att öka elevers och
personals kunskap om hälsa. Det handlar bl a om att elever ska ges kunskap
om hur de kan påverka sin hälsa för ett hållbart arbetsliv och hur de kan
påverka sina kunders hälsa när de arbetar.
Winternet har bidragit i personalkontorets projekt med Hälsofrämjande
arbetsplatser genom inspirationsföreläsningar som erbjudits till alla
medarbetare på deras fritid.

Beslutsunderlag
Utvärdering av Luleå kommuns deltagande i Winternet 2012-2014 (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
Winternet, Mats Engström
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2015-07-03
Håkan Wiklund

1 (1)
Ärendenr
2015/767-14

Tillväxtkontorets yttrande gällande ansökan om
finansiering av projektet Botniska korridoren
Ärendenr 2015/767-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
 anslå totalt 100 tkr under perioden 2015-2018 till projektet Botniska
korridoren,
 medel tas från anslaget för EU-medfinansiering,
 som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Intresseföreningen Norrtåg ansöker om 100 tkr till projektet Botniska
korridoren som ska genomföras perioden 2015-2018. Projektet syftar till att
skapa förutsättningar för en väl fungerade och grön transportkorridor i norra
Europa och har följande huvudmål:
 Botniska korridoren är en del av ScandMed-korridoren från 2021,
 felande länkar är prioriterade och finansierade i kommande nationella
plan,
 det finns en gemensam bild av behov och kapacitet på järnvägen i
norr,
 det finns en gemensam bild av nytt av en väl fungerande järnväg,
 Botniska korridoren är känd regionalt, nationellt och på EU-nivå.
Finansiering söks från regional nivå och större berörda kommuner i framför
allt Norrland. I Norrbotten söks finansiering från länsstyrelsen (567 tkr),
landstinget (100 tkr), Luleå kommun (100 tkr) samt Piteå kommun (100 tkr).
Totalt kostar projektet 5 400 tkr.
Tillväxtkontoret menar att Luleå kommun bör delta i detta strategiska arbete
för en utvecklad transportinfrastruktur.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av projektet Botniska korridoren, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, ekonomikontoret, Intresseföreningen Norrtåg
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PROJEKTANSÖKAN - FÖRSLAG MEDFINANSIERING TILL PROJEKT BOTNISKA KORRIDOREN

Botniska korridoren
Botniska korridoren är en av Europas viktigaste godstransportkorridorer. Den sträcker sig från
Helsingfors i Finland till Stockholm och Mjölby i Sverige landvägen via Bottenviksbågen.
Med en utvecklad botnisk korridor kan Europa och Sveriges tillgång på råvaror säkras samtidigt som
stora utvecklingsmöjligheter öppnas upp i norra Sverige och Finland. Effektivare, säkra och billigare
transporter skapar tillväxt genom tillgång till fler och nya marknader.
Snabba persontransporter mellan orter längs med korridoren skapar fler jobb och företag, större
tillgänglighet till utbildning och arbetskraft.
Detta samtidigt som utsläppen minskar kraftigt. På så sätt bidrar den Botniska korridoren till en social
och miljömässigt hållbar utveckling i norra Sverige, Sverige och Europa.
Idag finns det stora brister i infrastrukturen utefter korridoren vilket medför långa restider, låg kapacitet
och ett underutnyttjande av tåget som transportslag. De två största felande länkarna i Botniska korridoren
är dubbelspåret mellan Gävle och Härnösand, Nya Ostkustbanan, och kustjärnvägen mellan Umeå och
Luleå, Norrbotniabanan.
Projektet Botniska korridoren ska arbeta med att stärka varumärket Botniska korridoren och att fortsatt
vara väl etablerat på såväl nationell och Europeisk nivå, som transportkorridor och i debatt och
diskussion om järnvägens framtid. Botniska korridoren är numer en del av EUs stomnätverk för
transporter som en direkt följ av tidigare projekts arbete. Det är av stor vikt att detta arbete fortsätter.
På EU-nivå påbörjas i slutet av projekttiden en formell revidering av finansieringsinstrumentet för EUs
stomnätverk för transporter, CEF. Det är i CEFen som EUs högst prioriterade korridorer definieras.
Botniska korridoren är en naturlig komplettering till dagens nio korridorer och projektet ska arbeta för att
få stöd från företrädare och beslutsfattare på nationell och europeisk nivå för en förlängning av dagens
korridorer med den Botniska korridorens hela sträckning.
Europaparlamentet och Kommissionen har skiftats efter beslutet om stomnätverket vilket bland annat
betyder nya ledamöter i transportutskott och på kommissionen. I Sverige har vi en ny regering och
riksdag och för att prioriteras på EU-nivå krävs nationell handling och Europeisk kännedom.
För bibehållen status och i slutet av projekttiden höja prioriteringen av Botniska korridoren, i paritet med
dess betydelse för Sveriges och Europas utveckling och ekonomi, krävs ett aktivt arbete med uppbyggnad
av ny kunskap, information och dialog på nationell och EU-nivå.
Huvudinriktning för projektet är deltagande i förarbetet till, därefter arbete med att lyfta Botniska
korridoren och dess ingående och anslutande projekt i den kommande nationella planen för
transportinfrastruktur, 2018-2029, och att höja Botniska korridorens status från nätverk till korridor i den
kommande revideringen av EUs stomnätverks-korridorer, 2018-2021, genom aktivt deltagande på EUnivå.
BOTNISKA KORRIDOREN OCH DESS OMVÄRLD
Kärnan på svensk sida utgörs av kustjärnvägen och stambanan från Haparanda och söderut till Mjölby
och Stockholm. Viktiga anslutningar och på så sätt en del av korridoren i större bemärkelser är
Malmbanan som en del av Northern Axis som kopplar ihop hamnen i Narvik och Luleå. Haparandabanan
med kommande gränsöverskridande persontrafik. Midway Alignment från Norge till Finland via färja
mellan Umeå och Vasa. Mittstråket från Trondheim till Seinäjoki och vidare österut via Östersund och
Sundsvall. Atlantbanan från Norge via Östersund till Gävle och Stockholm. Godsstråket genom
Bergslagen och Bergslagsbanan väster om Vänern som anslutningar till södra Sverige och vidare via
Scandinavian-Mediterranean -korridoren, Göteborg och Ferhman Bält fixed link till Europa och världen.
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SYFTE
Syftet med Botniska Korridoren är att skapa förutsättningar för en väl fungerande och grön
transportkorridor i norra Europa för såväl persontransporter som godstransporter.
Projekt Botniska korridoren syftar till att, på europeisk och nationell nivå, lyfta fram den Botniska
Korridorens betydelse för hela Sverige och Europa.
Detta genom att samordna aktiviteter för att lyfta fram den Botniska korridoren som en samlad
transportkorridor och fortsatt lansera den som en stor viktig transportled med stor betydelse för övriga
Europa.
MÅL
- Botniska korridoren en del av ScandMed-korridoren från 2021.
- Felande länkar prioriterade och finansierade i kommande nationell plan.
- Gemensam bild av behov av och kapacitet på järnvägen i norr hos samtliga aktörer.
- Gemensam bild av nytta med en väl utbyggd och fungerande järnväg i norr (BK-Swe) hos aktörer.
- Botniska korridoren känd för och argumenterad för hos de fem nordligaste länen och Örebro, Regering
och Riksdag, ScandMed-korridoren och EU-kommissionen
MOTIV, ARENA OCH INTRESSENTER
Det nuvarande samarbetet har rönt framgång både i fråga om resultat men också i relation till ett
utvecklat samarbete inom hela den nordliga delen av landet. Med tanke på detta bör samarbetet fortsätta
och utvecklas. Arenan för den Botniska korridoren är tydlig. Det finns både en nationell och en
internationell, europeisk arena, med både politiska och kommersiella beslutsfattare och processer att
synas i. Intressenterna kan delas in i fyra kategorier:
▪ Regionala samarbetspartners
▪ Internationella samarbetspartners (BK Finland och anslutande stomnätverks-korridorer)
▪ Europeiska beslutsfattare och samarbetspartners
▪ Näringslivet
PROJEKTETS FYRA INRIKTNINGAR
Det nationella perspektivet
Projektet ska följa och aktivt delta i den nationella processen för att ta fram nästa Nationella plan för
transportinfrastruktur 2018 - 2029. Inledningsvis med inspel till de underlag som tas fram för kommande
propositioner. Därefter med argumentation och presentationer av Botniska korridoren. Projektet ska
förbereda (aktörsanalyser, processplanering, genomgång tidigare utredningar och material), utreda
(kapacitet, behov, framtida möjligheter) och utvärdera det arbete som krävs för att ge maximalt
genomslag för Botniska korridoren, ingående och anslutande infrastrukturprojekt, nationellt.
Inom ramen för det nationella perspektivet ryms även samverkan med näringslivet och projektets
motsvarighet och centrala aktörer på finska sidan.
I gruppens arbete ingår även att utbilda och förse företrädare med underlag och argument.

Botniska korridoren
Intresseföreningen Norrtåg, Box 134 921 23 Lycksele , bothninancorridor.com
info@bothniancorridor.com , 070-239 54 60
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Det Europeiska perspektivet
Projektet ska, genom arbetsgrupp EU, följa, aktivt delta och underlätta för övriga aktörer i Botniska
korridoren att delta i pågående arbete inom EUs TEN-T nätverk, med fokus på stomnätverks-korridorer,
och med kommande revidering av TEN-Ts finansieringsinstrument CEF där utformningen av
stomnätverks-korridorer ingår. I fas 1 genomförs aktörsanalyser och planering för kommande process. I
fas 2 och 3 spelas Botniska korridoren in som en viktig del i EUs transportnätverk i viktiga forum och till
nyckelaktörer. I fas 4 presenteras förslag att uppdatera Botniska korridoren till stomnätverkskorridor
(som del av existerande stomnätverkskorridor).
Analys och argument
Projektet ska, inom ramen för analys och argument, ta fram underlag för att stärka argumentationen för
den Botniska korridoren, ingående och anslutande stråk. Projektet ska uppdatera och sammanställa
tidigare utredningar, analysera nuläge, kapacitet och behov av transporter och infrastruktur och möjliga
lösningar och möjligheter på längre sikt. I slutfasen även analysera nationella (Regeringen, Trafikverket,
Sverigeförhandlingen) slutsatser och prioriteringars inverkan på satsningar i norra Sverige med
utgångspunkt på Inriktningspropositionen från regeringen (juni 2016).
Kommunikation och dialog
Projektet ska, inom ramen för kommunikation och dialog, löpande under projekttiden samordna och
tillhandahålla information om projektet och dess resultat till regionala, nationella och europeiska
företrädare och beslutsfattare, media och allmänhet. Projektet ska löpande ge information om deltagande
i aktiviteter, resultat av analyser och förslag som presenteras inom ramen för projektet.
Projektet ska, i samverkan med andra, delta i och medfinansiera anordnande av återkommande
Järnvägsforum för kunskapsspridning, marknadsföring och dialog.
Huvudsakliga kanaler för kommunikation:
Projektets webbplats (bothninancorridor.com), twitter (@BC_SWE) och Facebook och Järnvägsforum
Norr för informationsspridning och delgivning av resultat från analyser i projektet.
Twitter, Facebook, deltagande på evenemang och Järnvägsforum för dialog med aktörer och allmänhet.
Utbildningar av företrädare, beslutsfattare, projektets webbplats, pressträffar och Järnvägsforum för
spridning av kunskap.
Argumentationssamlingar, produktion av material och deltagande i andra publika evenemang som
mässor, konferenser och kongresser på nationell och EU-nivå för marknadsföring av Botniska
korridoren och ingående och anslutande projekt.

Botniska korridoren
Intresseföreningen Norrtåg, Box 134 921 23 Lycksele , bothninancorridor.com
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PROJEKTORGANISATION
Intresseföreningen Norrtåg är sökande och administrativ värd för projektet.
Projektpartners:
Region Örebro, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland
Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan.
Medfinansierande kommuner, landsting och länsstyrelser.
Projektorganisation
Styrgrupp: Ordförande Intresseföreningen Norrtåg (ordförande styrgruppen)
Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland, Region
Gävleborg, Region Örebro, Norrbottens läns landsting, Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan
Projektgrupp: Tjänstemän från samtliga finansiärer, projektledare NBB och NOKB, North Sweden, Mid
Sweden och Central Sweden.
Samtliga deltagare i projektgruppen kan enskilt, på uppdrag av projektgruppen, representera Botniska
korridoren på möten och arrangemang.
Forum för finansiärer: Samtliga finansiärer bjuds kontinuerligt in i samband till information om
framsteg och kommande planering via telefon och till samtal om projektet i samband med större
konferenser.
FINANSIERING
Finansieringen kommer från de regionala aktörerna och planupprättarna i de fem nordligaste länen plus
Örebro län, kompletterat av några större kommuner och intresseföreningen Norrtåg, som gemensamt
föreslås att finansiera projektet med totalt 1 800 000/år i tre år. Luleå kommun föreslås finansiera med
100 000 kr för projektperioden, ca 33 333 kronor per år, som medfinansiering till regionala
utvecklingsmedel (1:1).
ANSÖKAN
Intresseföreningen Norrtåg ansöker från Luleå kommun om finansiering på 100 000 kr, ca 33 333 kr/år,
för projektet Botniska korridoren.
Se bilaga ”PROJEKTPLAN_BK2015-2018” för detaljer kring projektet.

Elvy Söderström
Intresseföreningen Norrtåg

Botniska korridoren
Intresseföreningen Norrtåg, Box 134 921 23 Lycksele , bothninancorridor.com
info@bothniancorridor.com , 070-239 54 60
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Bakgrund
Botniska korridoren är en av Europas viktigaste godstransportkorridorer. Den sträcker sig från
Helsingfors i Finland till Stockholm och Mjölby i Sverige landvägen via Bottenviksbågen.
Med en utvecklad botnisk korridor kan Europa och Sveriges tillgång på råvaror säkras samtidigt som
stora utvecklingsmöjligheter öppnas upp i norra Sverige och Finland. Effektivare, säkra och billigare
transporter skapar tillväxt genom tillgång till fler och nya marknader.
Snabba persontransporter mellan orter längs med korridoren skapar fler jobb och företag, större
tillgänglighet till utbildning och arbetskraft.
Detta samtidigt som utsläppen minskar kraftigt. På så sätt bidrar den Botniska korridoren till en social
och miljömässigt hållbar utveckling i norra Sverige, Sverige och Europa.
Idag finns det stora brister i infrastrukturen utefter korridoren vilket medför långa restider, låg kapacitet
och ett underutnyttjande av tåget som transportslag. De två största felande länkarna i Botniska korridoren
är dubbelspåret mellan Gävle och Härnösand, Nya Ostkustbanan, och kustjärnvägen mellan Umeå och
Luleå, Norrbotniabanan.
Begränsningarna för hållbara transporter begränsar inte bara näringslivets möjligheter att skicka och ta
emot varor. Avstånden i norra Sverige försvårar kompetensförsörjningen och möjligheten till utbildning.
Gruvan branchorganisation, Svemin, bedömer att näringen har ett behov av upp till 50 000 personer fram
till 2025, varav merparten i norra Sverige. För att tillgodose samhällets behov av arbetskraft behöver
tillgängligheten till utbildning och mångfalden på arbetsmarknaden öka snabbt. Detta är möjligt med den
regionförstoring som sker när möjligheterna till transporter ökar.
Socialt hållbar utveckling
Norra Sveriges avstånd är ett tydligt hinder för fortsatt tillväxt. I ett djupare perspektiv slår givetvis den
bristande infrastrukturen mot jämställdhet och mångfald. Ungefär 85 % av den arbetande befolkningen
bor och arbetar inom samma kommun idag i Norr- och Västerbotten. Siffran är ännu högre för kvinnor,
89 %. Lokala arbetsmarknadsregioners storlek har en tydlig koppling till ekonomisk utveckling. I större
arbetsmarknadsregioner är sysselsättningen och lönesumma högre. Idag har män en större lokal
arbetsmarknadsregion än kvinnor vilket i sin tur leder till bättre möjligheter till jobb och högre lön.
Restider begränsar möjligheten att utöka sin arbetsmarknadsregion. Samtidigt är tillgången till bil, som
för många idag är en förutsättning för arbetspendling, ojämt fördelat mellan könen där 60% av männen
och 40% av kvinnorna har tillgång till bil. Detta förstärker den redan kända obalansen mellan könen på
arbetsmarknaden ytterligare.
Unga män stannar i högre grad än unga kvinnor kvar i regionen vilket kan vara en delförklaring till att
arbetslösheten hos unga män är större än arbetskraften i övrigt.
En väl utbyggd kollektivtrafik skulle därför särskilt kunna stärka kvinnor och unga män och på
arbetsmarknaden genom att utöka de lokala arbetsmarknadsregionerna kraftigt, utan krav på kapitalvaror
som bil.
Folkhälsa handlar om mer än frånvaro av sjukdom. Den Botniska korridoren kommer att bidra till att fler
har ett arbete som ger trygghet och en bättre psykisk hälsa. Kortare pendlingstider ger mer tid till familj
och återhämtning från arbete vilket i sin tur leder till bättre fysisk hälsa. Kraftigt minskade utsläpp
minskar skadliga partiklar som orsakar svåra sjukdomar och förbättrar luftkvaliteten i idag hårt belastade
miljöer som stadskärnor (ex Sundsvall, Umeå, Skellefteå med E4/motsv genom centrala delar av staden)
genom att flytta transporter till räls med el från förnyelsebara källor vilket förbättrar det allmänna
hälsotillståndet.
Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser - Exemplet norra Sverige,
Intresseföreningen Norrtåg och ÅF Infraplan 2014
Socioekonomisk analys Mellersta Norrland, Europeiska socialfonden 2014-2020, Länsstyrelsen
Västernorrland
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Miljömässig hållbar utveckling
En utbyggd, väl fungerande och snabb transportinfrastruktur är en förutsättning för en hållbar framtid.
Behoven av transporter ökar och för att finansiera en högspecialiserad och bred välfärd genomförs riktade
insatser för ökad tillväxt, som i sin tur ställer ökade krav på transporter. Om detta ska ske samtidigt som
utsläppen minskar krävs det att fler transporter flyttar från väg till järnväg. Den Botniska korridoren
handlar om att skapa bättre transporter där fler kan nyttja järnvägen för sina transportbehov, person- och
godstrafik. Med smidigare omlastningar och snabbare transporter mellan orter och ut i Europa kan enbart
Norrbotniabanans nybyggnad minska det årliga utsläppet av koldioxid från transporter med 80 000 ton/år.

Botniska korridoren och dess omvärld
Kärnan på svensk sida utgörs av kustjärnvägen och stambanan från Haparanda och söderut till Mjölby
och Stockholm.
Viktiga anslutningar och på så sätt en del av korridoren i större bemärkelser är Malmbanan som en del av
Northern Axis som kopplar ihop hamnen i Narvik och Luleå. Haparandabanan med kommande
gränsöverskridande persontrafik.
Midway Alignment från Norge till Finland via färja mellan Umeå och Vasa.
Mittstråket från Trondheim till Seinäjoki och vidare österut via Östersund och Sundsvall.
Atlantbanan från Norge via Östersund till Gävle och Stockholm.
Godsstråket genom Bergslagen och Bergslagsbanan väster om Vänern som anslutningar till södra Sverige
och vidare via Scandinavian-Mediterranean-korridoren, Göteborg och Ferhman Bält fixed link till Europa
och världen.

Projektet
Projektet Botniska korridoren ska arbeta med att stärka varumärket Botniska korridoren och att fortsatt
vara väl etablerat på såväl nationell och Europeisk nivå, som transportkorriodor och i debatt och
diskussion om järnvägens framtid. Botniska korridoren är numer en del av EUs stomnätverk för
transporter som en direkt följ av tidigare projekts arbete. Det är av stor vikt att detta arbete fortsätter.
På EU-nivå påbörjas i slutet av projekttiden en formell revidering av finansieringsinstrumentet för EUs
stomnätverk för transporter, CEF. Det är i CEFen som EUs högst prioriterade korridorer definieras.
Botniska korridoren är en naturlig komplettering till dagens nio korridorer och projektet ska arbeta för att
få stöd från företrädare och beslutsfattare på nationell och europeisk nivå för en förlängning av dagens
korridorer med den Botniska korridorens hela sträckning.
Europaparlamentet och Kommissionen har skiftats efter beslutet om stomnätverket vilket bland annat
betyder nya ledamöter i transportutskott och på kommissionen. I Sverige har vi en ny regering och
riksdag och för att prioriteras på EU-nivå krävs nationell handling och Europeisk kännedom.
För bibehållen status och i slutet av projekttiden höja prioriteringen av Botniska korridoren, i paritet med
dess betydelse för Sveriges och Europas utveckling och ekonomi, krävs ett aktivt arbete med uppbyggnad
av ny kunskap, information och dialog på nationell och EU-nivå.
Huvudinriktning för projektet är deltagande i förarbetet till, därefter arbete med att lyfta Botniska
korridoren och dess ingående och anslutande projekt i den kommande nationella planen för transporter
2018-2029, och att höja Botniska korridorens status från nätverk till korridor i den kommande
revideringen av EUs stomnätverks-korridorer, 2018-2021 genom aktivt deltagande på EU-nivå.
SYFTE
Syftet med Botniska Korridoren är att skapa förutsättningar för en väl fungerande och grön
transportkorridor i norra Europa för såväl persontransporter som godstransporter.
Projekt Botniska korridoren syftar till att, på europeisk och nationell nivå, lyfta fram den Botniska
Korridorens betydelse för hela Sverige och Europa.
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MÅL
- Botniska korridoren en del av EUs stomnätverks-korridorer som en förlängning av ScandMedkorridoren.
- Felande länkar prioriterade och finansierade i kommande nationell plan.
- Gemensam bild av behov av och kapacitet på järnvägen i norr hos samtliga aktörer.
- Gemensam bild av nytta med en väl utbyggd och fungerande järnväg i norr (BK-Swe) hos aktörer.
- Botniska korridoren känd för och argumenterad för hos de fem nordligaste länen och Örebro, Regering
och Riksdag, ScandMed-korridoren och EU-kommissionen
MÅLGRUPP
Direkt målgrupp:
1. Beslutsfattare på nationell och EU-nivå
2. Regionala företrädare och beslutsfattare
3. Företrädare och aktörer i anslutande och närliggande transportstråk
4. Företrädare för regionalt och nationellt näringsliv
Indirekt målgrupp:
1. Verksamheter (näringsliv och offentliga) med kommande behov av arbetskraft
2. Grupper som idag står utanför eller är på väg in på arbetsmarknaden.
3. Företrädare och aktörer i anslutande och närliggande transportstråk med flöden som ansluter till den
Botniska korridoren.
PROJEKTORGANISATION
Projektet genomförs inom ramen för ett samarbete mellan ett antal regionala parter. Samordning leds av
Intresseföreningen Norrtåg Ek för. Löpande samordningen sker i huvudsak vid projektmöten.
Viktigare beslut av strategisk och operativ natur fattas dock vid styrgruppsmöten.
Projektpartners:
Region Örebro, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland
Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan.
Medfinansierande kommuner
Projektägare: Intresseföreningen Norrtåg Ek för
Styrgrupp, 10 st (5+5, könsfördelning vid tidpunkt för ansökan):
Ordförande Intresseföreningen Norrtåg (ordförande styrgruppen, K)
Länsstyrelsen Norrbotten (M), Region Västerbotten (M), Länsstyrelsen Västernorrland (M), Region
Jämtland (K), Region Gävleborg (K), Region Örebro län (K), ordförande Norrbotniabanan (M) och
ordförande Nya Ostkustbanan (M), Norrbottens läns landsting (K)
Styrgruppens medlemmar kan enskilt representera Botniska korridoren på möten och arrangemang.
Projektgrupp: Tjänstemän från samtliga finansiärer, projektledare NBB och NOKB, North Sweden, Mid
Sweden och Central Sweden.
Samtliga deltagare i projektgruppen kan enskilt, på uppdrag av projektgruppen, representera Botniska
korridoren på möten och arrangemang.
Arbetsgrupp nationell:
Tjänstemän från ordinarie medlemmar i styrgruppen, projektledare NBB och NOKB
Arbetsgrupp EU:
Projektledare BK, NBB och NOKB, North Sweden, Mid Sweden och Central Sweden
Projektledare: 100 % anställd eller på uppdrag av Intresseföreningen Norrtåg
Särskild rådgivare: Infrastrukturstrateg Region Västerbotten, 151 h/år
Projektadministration: Intresseföreningen Norrtåg
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UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING
Projektet rapporterar i samband med rekvirering av beviljade projektmedel en gång per kvartal.
Avrapportering 1: 12 januari 2016
Avrapportering 2: 12 april 2016
Avrapportering 3: 28 juni 2016
Avrapportering 4: 11 oktober 2016
Avrapportering 5: 17 januari 2017
Avrapportering 7: 27 juni 2017

Avrapportering 6: 11 april 2017
Avrapportering 8: 10 oktober 2017

Avrapportering 9: 16 januari 2018
Avrapportering 11: 26 juni 2018

Avrapportering 10: 10 april 2018
Slutrapport: 9 oktober 2018

Rapporten fastställs av styrgruppen.
I samband med att rapporten fastställs bjuds samtliga finansiärer in till information om framsteg och
kommande planering via telefon och till samtal om projektet i samband med större konferenser
(Järnvägsforum).
I övrigt informerar projektet löpande om aktiviteter, nyheter, analyser och resultat huvudsakligen via
projektets webbplats (bothniancorridor.com), Twitter (@BC_SWE) och Facebook.
PROJEKTETS AVGRÄNSNINGAR
Projektet ska samordna resurser och aktörer inom den Botniska korridoren och ansvara för arbetet med
namnet Botniska korridoren under projekttiden. Intresseföreningen anställer projektledare och sköter
projektadministration. Projektledaren rapporterar till styrgruppen för projektet.
Projektledaren ansvarar för att samordna aktiviteter och resurser med övriga infrastrukturprojekt, ex Nya
Ostkustbanan.
PROJEKTETS ARBETSSÄTT OCH VERKSAMHET
PROJEKTETS FYRA FASER
Projektet har fyra faser (s.k. etapper)
1. Uppstart och nulägesanalys - september 2015 - oktober 2015
Analys av processer på nationell och EU-nivå
Uppdateringar av tidigare rapporter
Framtagande av rapporter om behov och nyttor av BK
2. Analys och inspel - november 2015 - juni 2016
Inspel på främst nationell nivå om behov och nyttor.
3. Prioriteringar, förhandlingar och berättelse - juni 2016 - augusti 2018
Delta i debatt om prioriteringar på nationell nivå
Informera om behov och nyttor på främst EU-nivå
4. Beslut och överlämning - september 2018
Slutleverans, avslut och beslut på nationell nivå och överlämning för implementering på EU-nivå
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PROJEKTETS FYRA INRIKTNINGAR
Det nationella perspektivet
Projektet ska, genom den nationella arbetsgruppen, följa och aktivt delta i den nationella processen för att
ta fram nästa Nationella plan för transportinfrastruktur 2018 - 2029. I fas 1 och 2 med inspel till de
underlag som tas fram för kommande propositioner. I fas 2 med argumentation och presentationer av
Botniska korridoren. Gruppen ansvarar för att förbereda (aktörsanalyser, processplanering, genomgång
tidigare utredningar och material), utreda (kapacitet, behov, framtida möjligheter) och utvärdera det
arbete som krävs för att ge maximalt genomslag för Botniska korridoren, ingående och anslutande
infrastrukturprojekt. Inom ramen för det nationella perspektivet ska även samverkan med projektets
motsvarighet och centrala aktörer på finska sidan ske.
I arbetet ingår även att utbilda och förse företrädare med underlag och argument.
Det europeiska perspektivet
Projektet ska, genom arbetsgrupp EU, följa, aktivt delta och underlätta för övriga aktörer i Botniska
korridoren att delta i pågående arbete inom EUs TEN-T nätverk, med fokus på stomnätverks-korridorer,
och med kommande revidering av TEN-Ts finansieringsinstrument CEF där utformningen av
stomnätverks-korridorer ingår. I fas 1 genomförs aktörsanalyser och planering för kommande process. I
fas 2 och 3 spelas Botniska korridoren in som en viktig del i EUs transportnätverk i viktiga forum och till
nyckelaktörer. I fas 4 presenteras förslag att uppdatera Botniska korridoren till stomnätverkskorridor
(som del av existerande stomnätverkskorridor).
Analys och argument
Projektet ska, inom ramen för analys och argument, ta fram underlag för att stärka argumentationen för
den Botniska korridoren, ingående och anslutande stråk. I fas 1 uppdatera och sammanställa tidigare
utredningar och möjligheter på längre sikt. I fas 2 nuläge, kapacitet och behov av transporter och
infrastruktur och möjliga lösningar. I fas 3 analysera nationella analysers och prioriteringars inverkan på
satsningar i norra Sverige med utgångspunkt på Inriktningspropositionen från regeringen (juni 2016). I
fas 4 i huvudsak kompletteringar till stöd för revidering av core corridors på EU-nivå. Inom Analys och
argument ska särskilt ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv beaktas genom krav på genus- och
mångfaldskompetens vid upphandling av externa tjänster. Analys och argument ska även ställa krav på
och publicera statistik uppdelat på kön, ålder, utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund och
födelseregion där det är applicerbart. Inledningsvis ska även tidigare projekts studier på effekter
kompletteras med skillnader mellan kön, ålder, utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund och
födelseregion (Regionförstoringens effekter 2014) och verkar för att andra aktörer (projekt och
Trafikverket) genomför liknande jämställdhets- och mångfaldsanalyser vid kommande studier av nyttor.
Kommunikation och dialog
Projektet ska, inom ramen för kommunikation och dialog, löpande under projekttiden samordna och
tillhandahålla information om projektet och dess resultat till regionala, nationella och europeiska
företrädare och beslutsfattare, media och allmänhet. Projektet ska löpande ge information om deltagande
i aktiviteter, resultat av analyser och förslag som presenteras inom ramen för projektet.
Projektet ska, i samverkan med andra, delta i och medfinansiera anordnande av återkommande
Järnvägsforum för kunskapsspridning, marknadsföring och dialog. Forumet ska arbeta för ett
breddat deltagande i det offentliga samtalet ur ett regionalpolitiskt, jämställt, mångfaldsperspektiv.
Huvudsakliga kanaler för kommunikation:
Projektets webbplats (bothninancorridor.com), twitter (@BC_SWE) och Facebook och Järnvägsforum
Norr för informationsspridning och delgivning av resultat från analyser i projektet.
Twitter, Facebook, deltagande på evenemang och Järnvägsforum för dialog med aktörer och allmänhet.
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Utbildningar av företrädare, beslutsfattare, projektets webbplats, pressträffar och Järnvägsforum för
spridning av kunskap.
Argumentationssamlingar, produktion av material och deltagande i andra publika evenemang som
mässor, konferenser och kongresser på nationell och EU-nivå för marknadsföring av Botniska
korridoren och ingående och anslutande projekt.
Samtliga delar ingår i samtliga projektets faser.
PROJEKTUTVÄRDERING OCH ÖVERLÄMNING
Utvärdering av projektet görs mot fastställda mål och aktiviteter samt fastställd budget. Detta utgör
därefter underlag för beslut om godkännande av del- och slutrapporter i styrgruppen.
Efter projektets slut ska resultatet lämnas till samtliga projektpartners i form av:
1. Färdigt förslag till EU på Botniska korridoren som förlängning av ScandMed-korridoren
2. Argumentation för beslutsfattare och plan för att säkerställa Botniska korridorens utrymme i
nationella planen för transportinfrastruktur 2018-2029
3. Modell för en fortsättning på Järnvägsforum, inkl finansiering
4. Underlag för ny projektansökan för deltagande i revidering av finansieringsinstrumentet för EUs
TEN-T nätverk, CEFen, 2018-2021, med syfte att ansluta Botniska korridoren till ScandMed.
5. Slutrapport
FINANSIERING
Projektet föreslås finansieras av medel för regional utveckling (1:1) i sex län och medfinansieras från tre
Länsstyrelser, två landsting, fyra regioner och nio kommuner.
Länsstyrelsen Västernorrland, 1:1-medel och medfinansiering
Länsstyrelsen Norrbotten, 1:1-medel och medfinansiering
Länsstyrelsen Västerbotten, medfinansiering
Region Gävleborg, 1:1-medel och medfinansiering
Region Jämtland Härjedalen, 1:1-medel och medfinansiering
Region Örebro län, 1:1-medel och medfinansiering
Region Västerbotten, 1:1-medel och medfinansiering
Landstinget Västernorrland, medfinansiering
Landstinget Norrbotten, medfinansiering
Umeå Kommun, Skellefteå kommun, Luleå kommun, Piteå kommun, Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun
Gävle kommun, Söderhamns kommun, Hudiksvalls kommun, Östersunds kommun, medfinansiering

Bilaga: Projektbudget

Elvy Söderström
Ordförande Intresseföreningen Norrtåg

Joakim Berglund
Projektledare Intresseföreningen Norrtåg
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Projektbudget
Budget	
  Regionalt	
  projekt	
  Botniska	
  korridoren	
  per	
  projektår
Intäkter

Per	
  år

1:1

900	
  050

Medﬁnansiering

850	
  050

Medﬁnansiering	
  egen	
  4d
Summa

50	
  000 (Frivilligt	
  påslag	
  fr	
  partner,	
  särskild	
  rådgivare)
1	
  800	
  100

Kostnader
Projektledare,	
  inkl	
  soc	
  avg

788	
  400

Rådgivare	
  Reg	
  AC

50	
  000

Projektomkostnader/OH

19	
  700 (adm,	
  webb)

Lokalkostnader

42	
  000

Delt	
  evenemang/Påverkan
Resor	
  särskild	
  rådgivare

200	
  000 (Deltavg	
  prio	
  evenemang,	
  Resor	
  mindre	
  grupp)
50	
  000 (Delt	
  som	
  representant	
  för	
  BK)

Analys	
  och	
  utredning

300	
  000 (900	
  tkr	
  på	
  3	
  år.	
  Ex	
  2	
  större	
  utr+uppdatering	
  av	
  material)

Kommunika4on

150	
  000 (Utv	
  webb,	
  uppdatering	
  material)

Konferens

100	
  000

Övrigt

100	
  000

Summa	
  kostnader

1	
  800	
  100

Kostnader	
  3	
  år

5	
  400	
  300

Kostnader	
  kalenderår

2015

2016

2017

262	
  800	
  kr

788	
  400	
  kr

788	
  400	
  kr

16	
  667	
  kr

50	
  000	
  kr

50	
  000	
  kr

33	
  333	
  kr

150	
  000	
  kr

6	
  567	
  kr

19	
  700	
  kr

19	
  700	
  kr

13	
  133	
  kr

59	
  100	
  kr

Lokalkostnader

14	
  000	
  kr

42	
  000	
  kr

42	
  000	
  kr

28	
  000	
  kr

126	
  000	
  kr

Delt	
  evenemang/Påverkan

66	
  667	
  kr

200	
  000	
  kr

200	
  000	
  kr

133	
  333	
  kr

600	
  000	
  kr

Resor	
  enskilt	
  engagemang

16	
  667	
  kr

50	
  000	
  kr

50	
  000	
  kr

33	
  333	
  kr

150	
  000	
  kr

100	
  000	
  kr

300	
  000	
  kr

300	
  000	
  kr

200	
  000	
  kr

900	
  000	
  kr

Kommunika4on

50	
  000	
  kr

150	
  000	
  kr

150	
  000	
  kr

100	
  000	
  kr

450	
  000	
  kr

Konferens

33	
  333	
  kr

100	
  000	
  kr

100	
  000	
  kr

66	
  667	
  kr

300	
  000	
  kr

Övrigt

33	
  333	
  kr

100	
  000	
  kr

100	
  000	
  kr

66	
  667	
  kr

300	
  000	
  kr

600	
  034	
  kr

1	
  800	
  100	
  kr

1	
  800	
  100	
  kr

Projektledare,	
  inkl	
  soc	
  avg
Rådgivare	
  Reg	
  AC
Projektomkostnader/OH

Analys	
  och	
  utredning

Summa	
  kostnader
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Summa

525	
  600	
  kr 2	
  365	
  200	
  kr

1	
  200	
  066	
  kr 5	
  400	
  300	
  kr

!

FINANSIÄRER
År	
  1

År	
  2

År	
  3

Totalt

Regionala	
  utvecklingsmedel	
  (1:1)
Länsstyrelsen	
  Norrboben

188	
  900	
  kr

188	
  900	
  kr

188	
  900	
  kr

566	
  700	
  kr

Region	
  Västerboben

238	
  900	
  kr

238	
  900	
  kr

238	
  900	
  kr

716	
  700	
  kr

Region	
  Jämtland	
  Härjedalen

94	
  450	
  kr

94	
  450	
  kr

94	
  450	
  kr

283	
  350	
  kr

Länsstyrelsen	
  Västernorrland

188	
  900	
  kr

188	
  900	
  kr

188	
  900	
  kr

566	
  700	
  kr

Region	
  Gävleborg

188	
  900	
  kr

188	
  900	
  kr

188	
  900	
  kr

566	
  700	
  kr

Summa	
  1:1

900	
  050	
  kr

900	
  050	
  kr

900	
  050	
  kr 2	
  700	
  150	
  kr

300	
  000	
  kr

300	
  000	
  kr

300	
  000	
  kr

900	
  000	
  kr

Luleå	
  kommun

33	
  334	
  kr

33	
  333	
  kr

33	
  333	
  kr

100	
  000	
  kr

Piteå	
  kommun

33	
  334	
  kr

33	
  333	
  kr

33	
  333	
  kr

100	
  000	
  kr

Norrbobens	
  läns	
  lands4ng

33	
  334	
  kr

33	
  333	
  kr

33	
  333	
  kr

100	
  000	
  kr

Skelleheå	
  kommun

33	
  334	
  kr

33	
  333	
  kr

33	
  333	
  kr

100	
  000	
  kr

Umeå	
  kommun

33	
  334	
  kr

33	
  333	
  kr

33	
  333	
  kr

100	
  000	
  kr

Länsstyrelsen	
  Västerboben

33	
  334	
  kr

33	
  333	
  kr

33	
  333	
  kr

100	
  000	
  kr

Lands4nget	
  Västernorrland

33	
  334	
  kr

33	
  333	
  kr

33	
  333	
  kr

100	
  000	
  kr

Sundsvalls	
  kommun

33	
  334	
  kr

33	
  333	
  kr

33	
  333	
  kr

100	
  000	
  kr

Örnsköldsviks	
  kommun

33	
  334	
  kr

33	
  333	
  kr

33	
  333	
  kr

100	
  000	
  kr

Region	
  Gävleborg	
  medﬁnansiering

40	
  000	
  kr

40	
  000	
  kr

40	
  000	
  kr

120	
  000	
  kr

Gävle	
  kommun

20	
  000	
  kr

20	
  000	
  kr

20	
  000	
  kr

60	
  000	
  kr

Söderhamns	
  kommun

20	
  000	
  kr

20	
  000	
  kr

20	
  000	
  kr

60	
  000	
  kr

Hudiksvalls	
  kommun

20	
  000	
  kr

20	
  000	
  kr

20	
  000	
  kr

60	
  000	
  kr

Region	
  Jämtland	
  Härjedalen	
  medﬁnansiering

50	
  050	
  kr

50	
  050	
  kr

50	
  050	
  kr

150	
  150	
  kr

100	
  000	
  kr

100	
  000	
  kr

100	
  000	
  kr

300	
  000	
  kr

50	
  000	
  kr

50	
  000	
  kr

50	
  000	
  kr

150	
  000	
  kr

900	
  056	
  kr

900	
  047	
  kr

Medﬁnansiärer
Intresseföreningen	
  Norrtåg

Region	
  Örebro	
  län
Övrig	
  medﬁnansiering	
  (direkta	
  medel)
Region	
  Västerboben	
  särskild	
  rådgivare	
  -‐	
  4d
Summa	
  medﬁnansiering
Totalt

900	
  047	
  kr 2	
  700	
  150	
  kr

1	
  800	
  106	
  kr 1	
  800	
  097	
  kr 1	
  800	
  097	
  kr 5	
  400	
  300	
  kr
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

1 (1)
Ärendenr

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2015-08-11

2015/964-XXX

Yttrande över ansökan om finansiering av värdskap för
Innovation Camp
Ärendenr 2015/964-XXX

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Finansiera Ung Företagsamhet med maximalt 50 tkr för att täcka
materialkostnader vid Innovation Camp 2015, ej upparbetade medel
återbetalas,
 Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet ansöker om högst 50 tkr för att genomföra Innovation
Camp vid Teknikprogrammet i Luleå. Innovation Camp är en workshoplagtävling och går ut på att komma på en innovativ och genomförbar lösning
på ett verkligt problem. Innovation Camp genomförs under 12 eller 24 timmar
och syftar till att träna upp elevernas samarbetsförmåga, handlingskraft och
lust att leverera lösningar under tidspress. Kostnaden avser täcka de
materialkostnader som uppstår under dagen. Ung Företagsamhet organiserar
eventet och ansvarar för projektledning.
Luleå kommun blir då värd för eventet, värdskapet innebär att Luleå
kommun erbjuds att tillhandahålla en problemställning som eleverna ska
arbeta med. Ung Företagsamhet har fört dialog med kommunledningen kring
lämpliga teman. Genomförandet av Innovation Camp möjliggör för Ung
Företagsamhet att på bred front arbeta för ökad företagsamhet och
entreprenörskap med teknikprogrammets elever som är en grupp som Ung
Företagsamhet tidigare haft svårt att nå.

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Ung Företagsamhet
Ekonomikonoret
Tillväxtkontoret
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2015-07-03

1 (1)
Ärendenr
2015/836-14

Ansökan om finansiering av Upphandlingsdagen
Ärendenr 2015/836-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 medfinansiera upphandlingsdagen med 40 tkr,
 medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingsdagen syftar till att skapa en plattform för dialog för de aktörer
som berörs av offentlig upphandling i sitt yrke; leverantörer, upphandlande
myndigheter och politiker. Upphandlingsdagen ska även ge intressenterna en
uppdatering kring nyheter inom offentlig upphandling.
Dagen är initierad av Upphandlingsrådet med Norrbottens Handelskammare
som projektägare och utförare. Deltagarna i Upphandlingsrådet är aktörer
från offentlig sektor och näringsliv, Luleå kommun representeras av
inköpschefen.
Årets upplaga av Upphandlingsdagen är flyttad från hösten 2015 till 11
februari 2016.
Tillväxtkontoret menar att upphandlingsdagen fyller en viktig funktion som
mötesplats för leverantörer och upphandlande myndigheter. Insatsen skapar
även förutsättningar för ett gott företagsklimat.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
Norrbottens Handelskammare
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret

193

ANSÖKAN OM MEDFINANSIERING TILL UPPHANDLINGSDAGEN 2016
Norrbottens Upphandlingsråd
Norrbottens Handelskammare koordinerar Norrbottens Upphandlingsråd som är en sammanslutning
av aktörer från näringsliv och offentlig sektor. Syftet är att samverka för att främja och utveckla
parters agerande i offentlig upphandling.
Upphandlingsrådets mål är att skapa mötesplatser för dialog mellan marknadens aktörer samt främja
utvecklingen inom offentlig upphandling till nytta för näringsliv och det offentliga. Upphandlingsrådet
har under åren genomfört kontinuerliga träffar, workshops, seminarier och skapat ett allmänt
diskussionsforum inom offentlig upphandling.
Behov
Behovet av en bättre dialog mellan upphandlande myndigheter och anbudsgivare är mycket stort.
Eftersom offentlig upphandling erbjuder stora affärsmöjligheter för företagen i Norrbotten och rätt
utförda upphandlingar kan leda till en sund användning av våra gemensamma resurser är detta ett
angeläget område.
Därför genomförs Upphandlingsdagen årligen. Under en dag samlas länets intressenter för att bli
uppdaterade kring det senaste inom offentlig upphandling och för att skapa dialog i detta viktiga
ämne.
Målgrupp
Dagen vänder sig till samtliga som berörs av offentlig upphandling i sitt yrke: leverantörer,
upphandlande myndigheter och politiker.
Genom att alla parter ges möjlighet att mötas och delta i diskussionen skapas förutsättningar för bättre
miljö för offentlig upphandling.
Vi kan se en tydlig effekt av tidigare arbete inom Upphandlingsrådet och vet att de i vår målgrupp
utvecklas av en god dialog i ämnet.
Upphandlingsdagen
Upphandlingsdagen har de senaste sju åren utvecklats till den naturliga mötesplatsen för de som
arbetar med offentlig upphandling, såväl leverantörer som upphandlande myndigheter.
Upphandlingsdagen 2104 lockade 213 deltagare och är en uppskattad mötesplats som på ett konkret
sätt skapar ett bättre näringslivsklimat och lyfter vår regions sätt att verka inom offentlig upphandling.
Årets upplaga av Upphandlingsdagen är flyttad från hösten 2015 till 11 februari, 2016. Programmet
kommer att vara riktat till en bred publik, allt från företag som börjar fundera på att lämna anbud till

Norrbottens Handelskammare
0920-45 56 60
www.norrbottenshandelskammare.se
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erfarna anbudslämnare. Vi kommer även fortsättningsvis fokusera på att lyfta fram goda exempel från
Norrbotten vilket är ett uppskattat inslag av deltagarna. Utöver det kommer dialogen mellan
leverantörer och representanter från upphandlande myndigheter att ges mycket utrymme.
Tidigare års utvärderingar har visat att bredden på programmet med ett antal spår och valmöjligheter
på inriktning och seminarier har varit oerhört uppskattat.
Finansiering
Upphandlingsdagen finansieras till hälften av deltagaravgifter men för att genomföra denna
uppskattade och etablerade dag behöver vi även samarbeta med starka finansiella samarbetspartners.
Upphandlingsrådet ställer därför frågan till Luleå kommun om 40,000 kr i medfinansiering till
Upphandlingsdagen 2016.
Den nytta som dagen genererar till respektive medfinansiärs organisation är en ökad kontakt och
öppenhet mellan medfinansiärerna och det samlade näringslivet. Dagen kommer verksamheterna till
nytta i form av större förståelse för varandras roller, bättre kunskap kring trender och intressanta fall
samt ett allmänt höjt intresse för offentlig upphandling.
Norrbotten ligger i många fall långt framme när det gäller offentlig upphandling, och en god stöttning
av Upphandlingsdagen är en förutsättning för att fortsätta utveckla oss i detta viktiga ämne.
Som medfinansiärer har ni alla möjligheter att profilera er själva i material innan, under och efter
dagens genomförande.

På Upphandlingsrådets vägnar,
Britt-Mari Holmström, Norrbottens Handelskammare
Koordinator för Norrbottens Upphandlingsråd
tel. 0920 45 56 64

195

3(3)

196

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2015-07-03
Håkan Wiklund

1 (2)
Ärendenr
2015/841-14

Tillväxtkontorets yttrande gällande ansökan om
finansiering av SICS ICE fas 1 etablerande av
experimentanläggning för datacenterteknik
Ärendenr 2015/841-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
 anslå totalt 1 000 tkr under perioden 2015-2017,
 medel tas från anslaget för EU-medfinansiering
 som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
SICS North Swedish ICT AB ansöker om 2 000 tkr från Luleå kommun till
finansiering av projektet SICS ICE fas 1 som innebär etablerande av en
experimentanläggning för datacenterteknik.
Swedish Institute of Computer Science (SICS) vill tillsammans med Luleå
tekniska universitet etablera ett nationellt storskaligt datacenter i Luleå.
Datacentret kallas SICS ICE och ska ha 300 servrar. I projektet ska man bygga
upp verksamheten, ta fram en affärsmodell samt genomföra experiment och
tester.
Projektet pågår 2015-07-01 – 2017-06-30 och kostar totalt 25 miljoner kronor.
Finansiering söks från Länsstyrelsen i Norrbotten (2 000 tkr), Norrbottens läns
landsting (2 000 tkr), Luleå kommun (2 000 tkr), nationella
forskningsfrämjande organisationer (13 000 tkr) samt företag (6 000 tkr).
Tillväxtkontoret bedömer att projektet bidrar till att stärka regionens
konkurrenskraft i en prioriterad bransch. Eftersom satsningen på en
experimentanläggning gynnar fler kommuner än Luleå menar tillväxtkontoret
att finansiering bör sökas från fler kommuner. Tillväxtkontoret föreslår att
Luleå kommun går in med 500 tkr per år och att finansiering på sammanlagt
500 tkr per år söks från andra kommuner. När det gäller forskning kopplat till
datacenter är Luleå kommun finansiär till projektet Cloudberry, och har gått
in med 400 tkr per år i två år. Det projektet går nu mot sitt slut men under
hösten 2015 bedöms arbetet med finansiering av en fortsättning på
Cloudberry att börja. Relationen mellan Cloudberry och SICS ICE kan
beskrivas som att Cloudberry handlar om forskningsprojekten, forskarna och
kunskapen medan SICS ICE utgör den fysiska infrastrukturen för test och
experiment.
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2015-07-03
Håkan Wiklund

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av SICSs ICE fas 1, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, Ekonomikontoret, SICS North Swedish ICT AB
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Ärendenr
2015/841-14

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL
PROJEKTVERKSAMHET
-

Regionala projekt
Medfinansiering av EU-projekt
Inkom (plats för Länsstyrelsens stämpel)

✔

Regionalt projekt

Medfinansiering EU-program (EU-ansökan bifogas)
Ja

Söker annat stöd för projektet
från Länsstyrelsen?

Nej

✔

Om Ja, ange vilken
stödtyp/program

Uppgifter om projektet
Projektets namn

SICS ICE fas 1
Projektets starttid

Projektets sluttid

Sökt belopp

Total kostnad för projektet

20150701

20170630

Luleå kommun 2 000 000

25 000 000

Uppgifter om sökande
Projektägare

SICS North Swedish ICT AB, c/o LTU Business AB
Postadress

Telefonnummer

Aurorum 1A

+46706242959

Postnummer och ort

Faxnummer

Ansökan om projektbidrag ver 2014-1

97775 Luleå
Organisationsnummer

Juridisk status

559003-7569

49 Övriga aktiebolag

Rätt att dra av momsen för
projektets omkostnader?

✔

Ja

PlusGiro

Bankgiro

5581-2812
Nej (bifoga utlåtande från Skatteverket)

Projektledare/kontaktperson
Namn

Telefonnummer

Tor Björn Minde

+46706242959

E-post

Mobiltelefon

tor.bjorn.minde@sics.se

Underskrift av behörig firmatecknare. Bifoga bevis.
Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Kista

Christer Norström, VD

Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Avdelning Näringsliv, 971 86 Luleå
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199

PROJEKTBESKRIVNING

Bifoga bilagor vid utförligare projektbeskrivning
Projektorganisation
Beskriv organisationen med avseende på projektledare, styrgrupp, referensgrupp etc. Ange även eventuella
samarbetspartners.
Huvudman för projektet: SICS North Swedish ICT AB, säte i Luleå
Projektledare: Tor Björn Minde
Styrgruppsförslag: SICS VD Christer Norström, LTU prorektor Birgitta Bergvall Kåreborn, Ericsson forskningsdirektör Azimeh Sefidcon,
Vattenfall Vattenkrafts VD Christer Ljunggren, LNAB VD Matz Engman, LTU Business VD Gry Holmgren
Referensgrupp: Strategiska rådet för Regionala strategin Norrbotten
Samarbetspartners: LTU, Ericsson, Vattenfall, ABB

Bakgrund och problembeskrivning
Allt går idag via internet. Mer och mer blir uppkopplat. 50 miljarder i sakernas internet säger Ericsson, som ger 10 gångers tillväxt av
mobiltrafik. Den gigantiska flod av information, Big Data, som därmed skapas har lett till ett explosivt växande behov på många fronter,
eftersom dessa data behöver lagras, behandlas och transporteras. Digitaliseringen håller på att ta oss in i det Informationsdrivna Samhället.
En ny, redan smått gigantisk industrisektor har skapats, web-scale data-centers, en sektor som behöver försörjas med kompetens och
innovationer. Det är viktigt inte bara för den nya sektorn i sig, det är också en absolut förutsättning för att traditionell industri över huvud taget
skall kunna överleva transformationen.
På kort sikt ger en investering i detta område effektiviseringsvinster och nya affärsmodeller på bred front. På lite längre sikt ger det dessutom
exportmöjligheter och arbetstillfällen. Längre i framtiden kommer området att vara ett av en handfull centralt strategiskt betydelsefulla områden
för landet att ha kontroll över.

Syfte och mål
SICS Swedish ICT vill satsa på att bygga en stor experimentanläggning för megawatt web-scale datacenter teknik i Luleå. Placeringen är nära
de datacenter som redan byggts av Facebook och andra, och satsningen sker med deras stöd. Centret byggs också i nära samarbete med
Luleå Tekniska Universitet som just nu bygger upp forskning kring byggnader, energi, automation och mjukvara för datacenter.
Tanken är att stödja och vidareutveckla tekniken i alla steg som behövs för denna industrisektor, från lokaler, kraft och kylförsörjning, till
mjukvaru-plattformar. Med denna experimentanläggning skapar vi en miljö som kommer att locka fler av världens ledande forskare att bedriva
sin forskning här. Vi får också en anläggning där industrin kan experimentera, och testa och demonstrera sin utrustning och programvara.
Huvudmålet med detta projekt är att starta upp test- och experimentverksamheten i en fas 1 anläggning. Det är en "room-in-room"-lösning i en
befintlig hall i Luleå. Delmål:
1. Kontraktera underleverantörer som erbjuder anläggning, försörjningssystem och IT utrustning för hyra/leasing.
2. Ta fram en "affärsmodell" för verksamheten som skall erbjuda tjänsten "Experiment som en tjänst"
3. Genomföra storskaliga experiment med minst 10 forskningsprojekt
4. Genomföra storskaliga tester med minst 10 företag
Resultat och mervärden som skapas för användarna är också att branschutmaningar och tekniska visioner och mål adresseras snabbare, att
en högkvalitativ anläggning etableras för bättre projektresultat och att nätverket av partners medför en snabbare kompetensuppbyggnad.
Med anläggningen förstärks Sveriges unika egenskaper, demonstreras i stor skala och leds i bevis genom test i provmiljön för att snabbare
stötta marknadsbudskapet. Genom test i provmiljön kan nya unika innovationer av teknik och system för energiförsörjning och IT som
förstärker nationens erbjudande demonstreras för att snabbare nå marknaden.
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Hur skiljer sig projektet från organisationens ordinarie verksamhet?
Nuvarande ordinarie verksamhet har inga test- och experimentaktiviteter. En storskalig datacenter anläggning finns inte varken hos SICS eller
LTU. Det blir dessutom en unik anläggning i Europa. Mindre anläggningar liknande fas 1 finns i USA.
Detta projekt är uppstartsprojektet av en helt ny verksamhet för huvudmannen SICS North Swedish ICT AB och dess partner LTU.

Målgrupp
Målgrupperna är företag och universitetsforskare med aktiviteter inom teknologier för datacenterindustrin.
I dagsläget finns ca 50 stödbrev från olika företag. Företagen är de stora nationella leverantörerna av byggnader, elkraftsutrustning, kyl och
ventilation och ICT produkter som Skanska, NCC, ABB, AlfaLaval, Swegon och Ericsson och de små både regionala och nationella
leverantörerna som SEECooling, Netpowerlabs, KYAB, Netrounds, BnearIT, LuleåEnergi osv.
Universitetsforskare finns på ex. LTU, UMU, KTH, LTH och SICS aktiva inom allt från träbyggnader, byggproduktion, flödesmekanik,
energiförsörjning till automation, molnmjukvara och Big data.

Aktiviteter/genomförande
1. Uppbyggnad av verksamhet.
Konkret skapas en byggnad med labb, rack, datornoder, intern kommunikationsinfrastruktur, kontor för forskare och företag, demo & mötesyta
för branschen, en webb med beskrivningar, blogg och anläggningstjänster (bokning, metoder, programvaror, API:er etc.), en institutsetablering
med 20+ anställda för nationell drift och forskning och genomförda projekt och utbildningar i mängd med LTU, UMU, KTH, övriga Svenska
universitet, utländska universitet och en stor mängd företag.
2. Ta fram affärsmodell
Planen är att definiera ”lab-checkar” (”tjänstecheckar”) som ger rätt att använda utrustningen på en viss nivå och under en viss tid. Man kan
kalla modellen ”experiment-as-a-service”. Ju längre in i systemet man önskar modifiera eller mäta desto dyrare. Det möjliggör för forskare och
projekt från universitet, högskola och institut att kunna ansöka om checkar ur medel på förhand allokerade av Regionalfonden, Vinnova och
Energimyndigheten etc., medan företagen får betala för sina.
3. Experiment och tester
Centret kommer att göra det möjligt för dem som utvecklar både försörjningslösningar och mjukvaru-plattformar att kunna utföra experiment
och mätningar utan interferens och i fullständigt tillgängliga maskiner, i en fullständigt tillgänglig infrastruktur och i stor skala, något som inte
finns att tillgå i de kommersiella och forskningsfinansierade datacenters som finns tillgängliga för svenska forskare och företag.
En del av testerna är forskarnas experiment för att studera problem och nya lösningar. Andra storskaliga tester är företagens utvärderingar av
nya lösningar och produkter och demonstrationer av proof-of-concepts.

Jämställdhet
Ange projektets betydelse för eller påverkan på jämställdhet.
Projektet satsar på att bredda antalet teknikområden utanför IKT som addresseras av forskningsanläggningen. På detta sätt finns möjlighet till
förstärkning av jämställdhet i projekten. Antalet kvinnliga forskare och studenter inom IKT är lågt men med större fokus på integrationen med
områden som har starkare jämställdhet så ökar möjligheten till jämställdhet.
Vid uppstart genomförs mångfalds- och jämställdhetsworkshop och checklista för mångfald och jämställdhet används för all
marknadskommunikation.
Styrgrupp och referensgrupp skall vara jämställda.

Miljö
Ange projektets betydelse för eller påverkan på den yttre miljön.
Målet med hela satsningen är att uppnå tekniska visioner kring gröna och effektiva datacenter tidigare:
- ”Zero carbon datacenter building”; för att uppnå hållbara DC byggnader byggda ex. i trä och återvunna komponenter.
- ”Zero overhead datacenter operation”; för att uppnå effektivare och hållbarare försörjningssystem, server hårdvara och mjukvaruplattformar.
- ”Plug & play datacenter components”; för att uppnå snabbare byggnation och installation av infrastruktur, ICT, beräkningsplattformar,
algoritmer och affärsmodeller som ger lägre livscykelkostnader
- ”Zero touch datacenter operation”; för att uppnå automatiserad och självoptimerande datacenterdrift för bättre optimering.
- Komplett integrering av data-centerdrift, mjukvaruplattform, algoritmer, och efterfrågestyrning, för att möjliggöra maximalt energiutnyttjande
och därmed kommersiell konkurrenskraft för den framtida svenska data-center-industrin.
När resultaten implementeras i produkter och tjänster skapar vi en hållbarare industri.
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Integration
Ange projektets betydelse för eller påverkan på integration och mångfald.
Ett av målen med satsningen är att locka nya forskare och studenter till regionen från övriga världen. Satsningen skall öka attraktionskraften
för regionens akademi och företag för ökad mångfald.
Vid uppstart genomförs mångfalds- och jämställdhetsworkshop och checklista för mångfald och jämställdhet används för all
marknadskommunikation.

Förväntat kvalitativt resultat
Med anläggningen förstärks Sveriges unika egenskaper, demonstreras i stor skala och leds i bevis genom test i provmiljön för att snabbare
stötta marknadsbudskapet. Genom test i provmiljön kan nya unika innovationer av teknik och system för energiförsörjning och IT som
förstärker nationens erbjudande demonstreras för att snabbare nå marknaden.
Andra värden som skapas är att nya seniora forskare lockas till LTU och andra universitet, att ny forskningsfinansiering och företagsfinansiering lockas till Sverige, att en bra anläggning för utbildning av ingenjörer och tekniker skapas, att nätverkseffekten för företag medför
att de möter kunder, underleverantörer, partners och kan visa upp sig för branschen och att vi får en kompetenssäkring (humanresurser) både
i topp och bredd som minskar risken för datacenter-etableringar och som möjliggör branschutveckling.

Förväntat kvantitativt resultat
Fyll i indikatorer på sista sidan i ansökningsblanketten.
Se sista sidan.

Informationsplan och resultatspridning
SICS North Swedish ICT med anläggningen kallad ICE kommer att vara en del av SICS Swedish ICT kommunikationsplan för nationell
informationsspridning. I sociala medier finns en Twitter-kanal startad @SICS_ICE och en Linkedin-kanal är planerad.
Forskningsanläggningen ingår också i Luleå tekniska universitets strategiska forskningsområde "Möjliggörande IKT". Information om
forskningsprojekt i anläggningen kommer att ingå i LTU kommunikationsplan.
Satsningen kommer att bli en viktig komponent i regionens datacentersatsning NodePole. Aktiviteten blir en del av NodePoles allians.
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PROJEKTBUDGET

Kostnader

År

1

År

2

Totalt

År

Egen personal

Ledning & adm

1 500 000

1 500 000

3 000 000

Extern personal

I form av inhyrd tjänst

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Lokalkostnader

Kontor och labbyta

300 000

300 000

600 000
0

Investeringar
Övriga kostnader

9 700 000

Leasing av försörjningssystem och IT utrustning

9 700 000

19 400 000
0

Indirekta kostnader
Summa kostnader

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

0

25 000 000

Avgår projektintäkter (-)
Totala bokförda kostnader

25 000 000

Privata direktfinansierade kostnader

0

Offentliga direktfinansierade kostnader

0
12 500 000

Totala kostnader

Finansiering

År

1

12 500 000

År

2

0

25 000 000

Totalt

År

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Norrbottens landsting

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Luleå kommun

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Andra finansiärer: RISE, Vinnova, STEM, TVV, LTU

6 500 000

6 500 000

13 000 000

Företag (Ericsson, Vattenfall, Facebook, övriga)

3 000 000

3 000 000

6 000 000

12 500 000

12 500 000

Länsstyrelsens i Norrbottens län

Total kontantfinansiering

0

25 000 000

Privat direktfinansiering

0

Offentlig direktfinansiering

0
12 500 000

Total finansiering

12 500 000

0

25 000 000
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INDIKATORER
Fyll endast i de indikatorer som är relevanta för projektet.
Angivna indikatorer ska avse vad projektet ska ha bidragit till att uppnå vid projektets slut

ALLMÄNNA

5
10

INFRASTRUKTUR

deltagare, kvinnor – antal

infrastruktur- utredning, flyg - antal

deltagare, män - antal

infrastruktur- utredning, hamn - antal

deltagande företag, ledda av kvinnorantal

1

infrastruktur -utredning, IT - antal

deltagande företag, ledda av män- antal

infrastruktur -utredning, järnväg - antal

deltagande företag, mixat ägande- antal

infrastruktur -utredning, väg - antal

nya arbetstillfällen, kvinnor - antal

infrastruktur -fysiska åtgärder, flyg - antal

nya arbetstillfällen, män - antal

infrastruktur -fysiska åtgärder, hamn antal

1

nya företag, ledda av kvinnor- antal

2

nya företag, ledda av män - antal

infrastruktur -fysiska åtgärder, järnväg antal

nya företag, mixat ägande - antal

infrastruktur -fysiska åtgärder, väg - antal

1

infrastruktur -fysiska åtgärder, IT- antal

utbildade, kvinnor - antal
ENERGI

utbildade, män - antal

1

10

handlingsplan/strategi - antal

10

aktiviteter som direkt syftar till att främja
klimat och energi - antal

förstudie - antal

energibesparing - kWh

nya nätverk - antal

ökning av andel förnybar energi - %

aktiviteter som direkt syftar till att främja
integration och mångfald - antal
aktiviteter som direkt syftar till att främja
jämställdhet - antal
aktiviteter som direkt syftar till att främja
miljö/klimat/energi - antal
aktiviteter som riktar sig till unga
(18-30 år) - antal

ÖVRIGA
ökad omsättning - kronor
ökade exportvärden - kronor

INNOVATION

5

nya produkter/tjänster - antal

1

nya metoder - antal

5

nya kommersialiserade/implementerade
produkter/tjänster/metoder - antal
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
David Bergman

2015-08-03

1 (1)
Ärendenr
2015/556-805

Ekonomikontorets yttrande över ansökan om finansiering
till projekt - Integration genom föreningslivet
Ärendenr 2015/556

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Mot bakgrund av att det ekonomiska läget är begränsat föreslår
ekonomikontoret att beslutet om medel för projektet om totalt 1 500 000 kr för
år 2015-2017 skjuts till hösten 2015 där beslut tas om den slutliga beredningen
av Strategisk plan och budget för 2016-2018.

David Bergman
Avdelningschef Budget o redovisningsenheten

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN

Yttrande

Arbetsmarknadsförvaltningen
Administrativa avdelningen
Ulrika Hagström

2015-05-29

1 (1)
Ärendenr

Yttrande kring finansiering av projektet Integration genom
föreningslivet
Arbetsmarknadsförvaltningen har för mottagande av flyktingar riktade medel från
migrationsverket för att kunna bedriva verksamhet som ger praktisk hjälp i samband med
bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom skola, SFI, samhällsorientering mm. För
mottagande av ensamkommande barn har förvaltningen även ett bidrag per belagd plats för
att täcka kostnader för HVB hemmen. Dessa medel används löpande i verksamheten. Vi
ställer oss positiva till ansökan om projektet Integration genom föreningslivet men bedömer
inte att medlen för flyktingmottagande och ensamkommande barn kan nyttjas till detta
ändamål.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2015-07-13

1 (1)
Ärendenr
2015/915-86

Bidrag till Northland basket vid SM-guld 2015
Ärendenr 2015/915-86

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 50 tkr till Northland basket samt att
medel hänvisas ur representationskontot.

Sammanfattning av ärendet
Northland Basket blev svenska mästare i basket den 23 april 2015. För att
gratulera föreningen till denna framgång föreslås kommunstyrelsen besluta
att anslå 50 tkr till föreningen.
Tidigare vinster av SM-guld i basket och hockey har uppmärksammats genom
bidrag från Luleå kommun till vinnande förening.

Sofia Riström
Handläggare

Beslutet skickas till
Northland Basket
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1 (1)
Ärendenr
2015/690-042

Kansliets yttrande över ansökan om bidrag till
representationsmiddag vid konferens - Länsteatrarna i
Sverige
Ärendenr 2015/690-042

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 15 tkr till representationsmiddag samt att
medel anslås från representationskontot.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottensteatern ansöker om 25 tkr för att arrangera en välkomstmiddag
vid Länsteatrarna i Sveriges (LTS) konferens 11-13 november 2015.
Länsteatrarna i Sverige har 2015 valt att lägga sin årskonferens i Luleå på
Norrbottensteatern. Årets konferens kommer att behandla den regionala
scenkonstens samverkan och intressen regionalt och nationellt.
Arrangören beräknar ca 75 deltagare på konferensen.
Kansliet föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå 15 tkr till
Norrbottensteatern för att arrangera välkomstmiddagen.

Beslutsunderlag
Ansökan från Norrbottensteatern (bilaga)
Sofia Riström

Beslutet skickas till
Norrbottensteatern
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Stadsarkivet
Stefan Granlund

2015-07-15

Revidering av arkivreglemente för Luleå kommun
Ärendenr 2015/88-01

Kommunledningsförvaltningens/kanslikontorets förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att anta reviderat arkivreglemente för Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i införandet av e-förvaltning måste det befintliga arkivreglementet
revideras, detta för att lättare kunna genomföra förändringen av kommunens
dokumenthantering från pappersbaserad till elektronisk. Flertalet paragrafer
har tillförts och många har förändrats, inte minst i fråga om hur och med vilka
medel som elektroniska handlingar bör framställas för att säkerställa att det
förblir möjligt att läsa dessa i en avlägsen framtid.
En av de mer viktiga förändringarna och även en förutsättning för eförvaltning är införandet av verksamhetsbaserad eller processorienterad
arkivredovisning. Det traditionella sättet att redovisa arkiv utgår från det s.k.
allmänna arkivschemat som togs i bruk 1903 och speglar en rent
pappersbaserad administration. I allmänna arkivschemat utgår
arkivförteckningar från en fast struktur där det är handlingens yttre form eller
funktion, t.ex. protokoll och register, som styr återsökningen. I en
verksamhetsbaserad arkivredovisning är det istället informationens rörlighet
och det faktum att den fysiska lagringen är föränderlig över tid som är central.
Stadsarkivets arbetsuppgifter har också genomgått förändringar, däribland
har ett uppdrag om att verkställa arkivmyndighetens tillsyn tillförts.
Tillsynsuppdraget innefattar att upprätta kommunikationskanaler med
kommunens förvaltningar och genom dessa grundlägga en fungerande och
mer effektiv arkivadministration, där tillsynen har en mer rådgivande roll än
en kontrollerande sådan.
Till arkivreglementet kommer framledes tillämpningsanvisningar att tas fram,
detta för att dels beskriva essentiella paragrafer mer i detalj, men också för att
kunna anpassa tillämpningen av arkivreglementet till den snabba utveckling
som sker på teknikområdet.
Förslaget har skickats på remiss till samtliga förvaltningar och bolag, med svar
från Arbetsmarknadsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen,
Fritidsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen, och har bearbetats
därefter.
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Ärendenr
2015/88-01

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Stadsarkivet
Stefan Granlund

2015-07-15

Beslutsunderlag
Förslag till arkivreglemente för Luleå kommun

Stefan Granlund
IT-arkivarie

222

2 (2)
Ärendenr
2015/88-01

LULEÅ KOMMUN

STYRDOKUMENT

1 (6)
Ärendenr
2015/88-01

Kommunledningsförvaltningen
Stadsarkivet
Stefan Granlund

2015-07-15

Arkivreglemente Luleå kommun
1 kap. Allmänt
1§
Förutom de i arkivlagen och 1 – 7a §§ arkivförordningen intagna
bestämmelserna om arkivvård gäller även detta reglemente för
kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses
kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer,
kommunala organ med självständig ställning samt juridiska personer där
kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (2 kap 3 §
offentlighets- och sekretesslagen).
2§
Arkivmyndigheten utfärdar riktlinjer för tillämpningen av arkivreglementet. I
riktlinjerna beskrivs ett flertal paragrafer mer utförligt.

2 kap. Ansvar och organisation
Arkivmyndighet
1§
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och huvudman för stadsarkivet.
2§
Arkivmyndigheten utövar i enlighet med 5 § arkivförordningen tillsyn över
att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande
arkivbildning och arkivvård.
3§
Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivmaterial från en myndighet som
står under dess tillsyn. Övertagande kan ske efter överenskommelse eller
genom beslut från arkivmyndigheten. När arkivmyndigheten övertagit

Dokumenttyp
Styrdokument
Dokumentansvarig
Kommunarkivarie

Dokumentnamn
Arkivreglemente Luleå kommun
Senast reviderad
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Fastställd

Giltighetstid

Beslutsinstans
KF

Dokumentet gäller för samtliga inom Luleå
kommunkoncern

LULEÅ KOMMUN

STYRDOKUMENT

Kommunledningsförvaltningen
Stadsarkivet
Stefan Granlund

2015-07-15

arkivmaterial från någon av kommunens myndigheter övergår hela ansvaret
för materialet till arkivmyndigheten.
4§
Arkivmyndigheten kan till berörd nämnds revisorer anmäla missförhållande
som konstaterats vid tillsyn.
Stadsarkivet
5§
Stadsarkivet ska under arkivmyndigheten vårda hos sig förvarat arkivbestånd
och främja informationens tillgänglighet samt dess användning inom
förvaltningarna och i kulturell verksamhet och forskning.
6§
Stadsarkivet ger myndigheterna råd och information, verkställer tillsyn, samt
utbildar kommunens personal i dokumenthanteringsfrågor.
7§
Om brister i arkivvården uppmärksammas i samband med tillsynstillfälle ska
stadsarkivet lämna myndigheten förslag till åtgärder.
Kommunens myndigheter
8§
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och
arkivförordningen och på det sätt som framgår i detta reglemente.
9§
Hos varje myndighet ska finnas arkivansvarig och arkivredogörare för
fullgörande av arkivuppgifter.
10 §
Om en myndighet upphör men dess verksamhet helt eller delvis överförs till
annan myndighet, ska arkivet avställas och överlämnas till den myndighet
som fortsätter verksamheten, eller till arkivmyndigheten om myndigheten
helt upphör och verksamheten inte längre fortsätter i någon form.
11 §
En myndighet får efter överenskommelse överlämna handlingar till
arkivmyndigheten.
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3 kap. Framställning av handlingar
1§
Handlingar som en myndighet upprättar ska framställas så att de kan läsas
under den tid de ska bevaras. Hänsyn ska tas till möjligheten att i framtiden
överföra uppgifterna till annat medium.
2§
Myndigheterna ska bruka fysiskt material, såsom aktomslag, arkivkartonger,
och papper, som uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter. Detta gäller
emellertid inte för handlingar som ska gallras.
3§
Vid framställning av elektroniska handlingar ska myndigheterna använda
filformat som överensstämmer med Riksarkivets föreskrifter och är av
väldokumenterad och internationellt godkänd standard.

4 kap. Gallring och arkivläggning
1§
Bestämmelser om när allmänna handlingar ska arkiveras regleras i 3 §
arkivförordningen.
2§
Myndigheterna ska förutom allmänna handlingar arkivera sådana
minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 §
tryckfrihetsförordningen, om de är av betydelse för myndigheternas
verksamhet, allmänhetens insyn, rättsskipning och forskning.
3§
Myndigheterna beslutar, efter samråd med stadsarkivet, om gallring av
handlingar i sina arkiv, såvida inte annat följer av lag eller förordning.
4§
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat
sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning ska genomföras senast i
samband med arkivläggningen.
5§
Beträffande arkiv som överlämnats till eller övertagits av arkivmyndigheten
beslutar stadsarkivet om gallring efter samråd med överlämnande myndighet
(om möjligt).
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6§
Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras.

5 kap. Hantering, förvaring och skydd
1§
Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former så att den
elektroniska eller fysiska, samt logiska beständigheten bevaras.
2§
Fysiska handlingar ska arkiveras i en förutbestämd struktur som medför att
återsökning underlättas. När handlingarna har fått en slutgiltig struktur ska
de föras samman i volymer.
3§
En myndighets fysiska handlingar ska förvaras i arkivlokal som godkänts av
arkivmyndigheten.
4§
Mikrofilm och fotografier ska förvaras i lokal som godkänts av
arkivmyndigheten.
5§
När elektroniska handlingar konverteras eller överförs mellan olika hård- och
mjukvaruplattformar eller medium ska handlingarnas autenticitet, pålitlighet,
integritet och användbarhet bevaras.
6§
Bestämmelser om förvaring av databärare för elektronisk information utfärdas
av arkivmyndighet.

6 kap. Redovisning
1§
Kommunens myndigheter ska i enlighet med 6 § arkivlagen upprätta en
systematisk arkivförteckning vilket i Luleå kommun motsvaras av aktuell
dokumenthanteringsplan och en arkivbeskrivning.
2§
Dokumenthanteringsplanen ska ha sin utgångspunkt i en av
arkivmyndigheten upprättad klassificeringsstruktur som representerar
samtliga verksamheter ur ett processorienterat perspektiv. All information
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som inkommer till och skapas i kommunens myndigheter ska klassificeras,
hanteras och förvaras enligt det som anges i dokumenthanteringsplanen.
3§
Arkivbeskrivningen ska vara så utformad att den underlättar användning och
ger en samlad blick över arkivbildaren och dess arkiv.

7 kap. Leverans
Allmänt
1§
Vid överlämnande eller övertagande av arkivmaterial, ska överenskommelse
träffas mellan myndighet och stadsarkivet om hur och vid vilken tidpunkt
leverans ska genomföras.
2§
Den myndighet från vilken överlämnande sker ansvarar för att arkivet är
avgränsat vid leverans till stadsarkivet.
3§
Handlingar ska levereras till arkivet enligt aktuell dokumenthanteringsplan
eller efter överenskommelse.
Fysiska handlingar
4§
Fysiska handlingar ska levereras i den struktur som de arkiverats i.
5§
Arkivkartonger och aktomslag ska vara så märkta att det klart framgår vad
respektive objekt innehåller.
Elektroniska handlingar
6§
Myndigheternas verksamhetssystem ska vara så utformade att de elektroniska
handlingarna utan svårighet kan avställas och levereras till system för digital
långtidsarkivering.
7§
Dataleveransen ska kunna tas emot utan omfattande insatser i form av
programmering eller konvertering.
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8§
Alla bestämmelser som rör elektroniska handlingar gäller oberoende av om
myndigheten utför informationsbehandlingen i egen regi eller genom externa
leverantörer.
9§
När leveranser godkänts med avseende på kvalitet och teknik ska stadsarkivet
under arkivmyndigheten hålla informationen tillgänglig i enlighet med 2 kap
tryckfrihetsförordningen och arkivlagen, med beaktande av personuppgifter
och eventuell annan för särskilt material relevant lagstiftning.

8 kap. Utlån av allmänna handlingar
1§
Arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och för
vetenskapligt ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av
riksarkivet. Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk
för skador eller förluster inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att
utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och
sekretesslagens bestämmelser.

9 kap. Avgifter
1§
Om det vid överlämnandet framkommer att insatser i form av restaurering av
fysiska arkivhandlingar, eller programmering eller konvertering av
elektronisk data tillkommer, bekostar överlämnande myndighet detta.

Källhänvisningar
Arkivlag (1990:172)
Arkivförordning (1991:446)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Tryckfrihetsförordning (1949:105)
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YTTRANDE

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kansliet
Linda Keisu

2015-06-23

Svar på remiss Revidering av arkivreglemente för Luleå
kommun
Ärende KLF 2015/88

Barn- och utbildningsförvaltningens svar
Barn- och utbildningsförvaltningen har getts möjlighet att yttra sig avseende
förslaget om revidering av arkivreglementet för Luleå kommun.
Förvaltningen har inte några synpunkter på förslaget utan anser att det är
välarbetat och heltäckande.

För Barn- och utbildningsförvaltningen

Linda Keisu
Handläggare
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Fritidsförvaltningen
Verksamhetsstöd
Susanne Sjölund

2015-06-30
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Ärendenr
2015/102-80

Kommunledningsförvaltningen

Fritidsförvaltningens yttrande avseende revidering av
arkivreglemente för Luleå kommun
Ärendenr 2015/102-80

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har fått en remiss avseende revidering av
arkivreglemente för Luleå kommun KLF 2015/88.
Kommunledningsförvaltningen önskar svar senast 2015-06-30.
Fritidsförvaltningens kommentarer återfinns nedan.

Beskrivning av ärendet
Fritidsförvaltningen har inga invändningar mot revideringarna. Vi anser att
det är bra att Luleå kommun ser över arkivreglementet och anpassar det till
nuvarande och framtida krav. Små och stora förvaltningar har olika
förutsättningar, men det är bara genom samordning, standardisering,
gemensamma inriktningar och processorienterade lösningar som vi bättre kan
klara framtida utmaningar. Fritidsförvaltningen ser positivt på att
kommunledningsförvaltningen tar ett tydligt ansvar för att samordna arbetet
även med den praktiska efterlevnaden av reglementet, exempelvis genom
gemensamma strukturer och upplägg för dokumenthanteringsplan,
klassificeringsstruktur, arkivbeskrivning samt tydliggörande av
förutsättningar för arkivansvarig och arkivredogörare.

Helén Wiklund Wårell
Fritidschef
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Carolina Sunna
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1 (2)
Ärendenr
2015/979-00

Svar på remiss Arkivreglemente Luleå kommun
2015/88-01 Kommunledningsförvaltningen, Stefan Granlund
Som ett led i införandet av e-förvaltning ska arkivreglementet för Luleå
kommun revideras.
Arkivmyndigheten, genom Stadsarkivet, kommer att ta fram
tillämpningsanvisningar som mer utförligt beskriver de olika paragraferna.
Nedan följer mina synpunkter på innehållet i remissen, uppdelad utifrån de
paragrafer jag berör.
2 kap. 10§
I samband med den nyligen genomförda omorganisationen (då bland annat
Tekniska nämnden avvecklades) kom Stadsarkivet ut med information om
hur nämndernas arkiv skulle hanteras. Det skedde bland annat i ett PM 201410-23. I grova drag gick informationen ut på att nämnderna själva kunde välja
vilket arkivmaterial som skulle avställas för att 1. överföras till den nya
nämnden och/eller 2. överlämnas till Stadsarkivet för fortsatt vård.
I det första stycket i arkivreglementets 2 kap 10§ står dock: ”Om en myndighet
upphör men dess verksamhet helt eller delvis överförs till annan myndighet,
ska arkivet avställas och överlämnas till den myndighet som fortsätter
verksamheten.”
Jag reagerar nu över formuleringen ”ska” eftersom jag upplever att det slår
fast att en myndighet blir tvungen att ta över en tidigare myndighets arkiv. I
denna paragraf ser jag inget utrymme för valmöjligheter.
Naturligtvis bör en ny myndighet ha möjlighet att ha/låna kvar arkivmaterial
från en avvecklad nämnd så länge som den nya nämndens fortsatta
verksamhet behöver det, men ska det åligga en skyldighet att överta en
tidigare myndighets hela arkiv?
Med tanke på Stadsarkivets tidigare hållning i frågan så reagerar jag över
formuleringen. Om det är så att det skett en förändring i arkivmyndighetens
förhållningssätt kring detta så bör det redogöras för närmare i
tillämpningsanvisningarna. Om så inte är fallet så föreslår jag att stycket i
paragrafen omformuleras för att minska risken för missförstånd.
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6 kap. 2§
I denna paragraf bör man betona att dokumenthanteringsplanen ska ha sin
utgångpunkt i en av arkivmyndigheten upprättad klassificeringsstruktur.
I nuläget upplever jag det något otydligt hur ansvarsfördelningen ser ut
mellan arkivmyndigheten kontra myndigheterna när det gäller
klassificeringsstrukturen. Därför ser jag gärna att detta förklaras närmare i
tillämpningsanvisningarna: finns det/kommer det att finnas en antagen
klassificeringsstruktur som är kommunövergripande? Kommer
myndigheterna själva att kunna påverka något av dess innehåll?
5 kap. 5§
När elektroniska handlingar konverteras eller överförs mellan olika hård – och
mjukvaruplattformar eller medium så är det stor risk att de utsätts för
(frivillig eller ofrivillig) gallring. Bibehållen läsbarhet och tillgänglighet vid
konvertering innebär inte per automatik ett skydd mot detta.
När vi går mot en allt mer elektronisk dokument – och ärendehantering så tror
jag att det är särskilt viktigt att betona att det finns ytterligare aspekter att ta
hänsyn till vid konvertering, exempelvis autencitet.

Carolina Sunna
Arkivarie

232

233

1 (4)

BOLAGSORDNING FÖR LULEÅ ENERGI ELNÄT AB
§1

Firma

Bolagets firma är Luleå Energi Elnät Aktiebolag.

§2

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå kommun, Norrbottens län.

§3

Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga, underhålla och driva nät för överföring av
el, försäljning av tjänster samt att bedriva annan därmed samhörande verksamhet.

§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom
områdena energiförsörjning, nätbyggnad och kommunikation.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till
sitt aktieinnehav.

§5

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Luleå kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas.

§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§7

Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.
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§8

Styrelse

Kommentar [HB]: Tillägg

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst noll och högst sju
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Luleå kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också
ordförande i bolagets styrelse.

§9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisionsavtalet.

§ 10

Lekmannarevisor

På samma period som för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Luleå kommun utse
en lekmannarevisorer med suppleant.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.

§ 12

Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Bolagsstämman kan vara öppen för allmänheten.

§ 13

Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stämmans öppnande.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Godkännande av dagordning.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
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7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport.
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 14

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15

Hembud

Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten
av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den
betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget,
med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties
övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än
erbjudandet omfattar.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits,
aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i
proportion till deras aktietal.
Lösenbeloppet skall bestämmas med utgångspunkt från bolagets verkliga värde, vilket skall
fastställas av bolagets ordinarie revisorer.
Vid oenighet dem emellan skall, för bestämmande av värdet, opartisk ordförande utses av
styrelsen för Föreningen Auktoriserade revisorer.
Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om
inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att
lösningsanspråket framställdes hos bolaget.
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Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen
inte erläggs inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt, äger den som
gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Luleå äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Luleå
kommun.
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2015-08-11

1 (1)
Ärendenr
2015/828-32

Ny renhållningstaxa
Ärendenr 2015/828-32

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för insamling av hushållsavfall via
djupbehållare att gälla fr o m 2015-11-01.

Sammanfattning av ärendet
Taxa för insamling av hushållsavfall via djupbehållare finns inte beslutat i
kommunfullmäktige sedan tidigare. Styrelsen för Luleå Renhållning föreslår
fullmäktige besluta att anta taxa för insamling av hushållsavfall via
djupbehållare att gälla fr o m 2015-11-01 enligt bilaga.

Beslutsunderlag



Förslag till ny renhållningstaxa (bilaga)
Protokoll från styrelsesammanträde i Luleå Renhållning AB 2015-06-15

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2015-08-11

Ny slamtaxa
Ärendenr 2015/956-32

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för enskilda slambrunnar och
slutna tankar att gälla fr o m 2016-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar omfattas av det
lagstiftade kommunala monopolet. Kostnaderna för tömning av enskilda
slambrunnar har både 2013 och 2014 överskridit intäkterna. Styrelsen för
Luleå Renhållning AB har föreslagit fullmäktige anta taxa för enskilda
slambrunnar och slutna tankar att gälla fr o m 2016-01-01.

Beslutsunderlag




Förslag till ny taxa för enskilda slambrunnar och slutna tankar (bilaga)
Beslutsförslag från Luleå Renhållning AB
Protokoll från styrelsesammanträde i Luleå Renhållning AB 2015-06-05

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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Ärendenr
2015/956-32
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Camilla Helamb

2015-07-01

1 (2)
Ärendenr
2015/863-04

Kommunens aktiebolags verksamhet 2014
Ärendenr 2015/863-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens aktiebolag under 2014 har bedrivit
sin verksamhet på ett sätt som har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala
befogenheten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen bedöms ha haft bra instrument för styrning och uppsikt
över de kommunala bolagen under kalenderåret 2014 genom ägardirektiv,
verksamhetsplaner, andra styrdokument såsom policys och riktlinjer och även
mål- och verksamhetsuppföljning. Styrelse och VD för moderbolaget Luleå
Kommunföretag AB har under året följt de helägda bolagens verksamhet i
enlighet med Luleå kommuns företagspolicy. Kommunrevisorerna har vid sin
granskning av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över de
kommunala bolagen gjort bedömningen att kommunstyrelsen under 2014 har
fullgjort sin uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen.
Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen ta beslut om att
kommunens aktiebolag såsom Luleå Kommunföretag AB, Luleå Energi AB,
Luleå Energi Elnät AB, Lunet AB, Lulebo AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå
Renhållning AB, Luleå Hamn AB, Luleå Expo AB, Kronan Exploatering AB
och NFTC AB har bedrivit sin verksamhet under 2014 på ett sätt som har varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för den kommunala befogenheten.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2013 trädde några ändringar i kommunallagen
(KL) i kraft som gäller hel- och delägda kommunala företag. Bestämmelserna
innebär bl.a. att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter
som utgör ram för verksamheten ska anges i bolagsordningen; se 3 kap. 17 §
KL. Nyssnämnda bestämmelse avser helägda aktiebolag. En ny bestämmelse
infördes i 6 kap. § 1 a KL enligt vilken kommunstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelsen bedöms ha haft bra instrument för styrning och uppsikt
över de kommunala bolagen 2014 genom ägardirektiv, verksamhetsplaner,
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Camilla Helamb

2015-07-01

2 (2)
Ärendenr
2015/863-04

andra styrdokument som policys och riktlinjer, rapportering i samband med
delårsbokslut och årsbokslut samt via den dialog som förts på olika nivåer
med bolagen. Av kommunrevisorernas PM ”Granskning av
kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt av de kommunala bolagen”
daterad 2015-03-16 framgår att de bedömer att kommunstyrelsen under 2014
har fullgjort sin uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen.
Styrelse och VD för moderbolaget Luleå Kommunföretag AB har under året
följt de helägda bolagens verksamhet i enlighet med i Luleå kommuns
Företagspolicy. Det sker bland annat via ägardialoger samt verksamhets- och
ekonomisk uppföljning. Luleå kommunföretag ABs styrelse och VD har tagit
del av KPMGs revisionsberättelse och granskningsrapport samt kommunrevisionens granskningsrapport gällande bolagskoncernen 2014. Luleå
kommunföretag ABs styrelse har även utsett ägarrepresentanter till bolagens
årsstämmor våren 2015.

Beslutsunderlag
Granskning av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt av de kommunala
bolagen, daterad 2015-03-16
Ägardirektiv
Delårsrapporter 2014
Årsbokslut 2014
Företagspolicy
Luleå kommunföretag ABs styrelseprotokoll daterat 2015-05-26 § 25

Camilla Helamb
Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
Anne Karlenius
Peter Kieri
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-06-16

§ 111
Ändring av detaljplan för del av Sunderbyn, Sjukhus (PL 146)
Ärendenr 2015/47-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att anta
detaljplaneändringen för del av Sunderbyn, Sjukhus (PL 146).

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplaneändringen för del av Sunderbyn,
Sjukhus (PL 146).
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Planområdet är beläget i Sunderbyn och det befintliga sjukhusområdet.
Syftet med planändringen är att öka byggrätten för vårdbebyggelse genom att
medge en högsta tillåtna totalhöjd som motsvarar högsta befintliga byggnad inom
sjukhusområdet. Detta innebär att området kan bebyggas med upp till sex
våningar jämfört med högst fyra våningar enligt gällande detaljplan. Ändringen
berör det område som på underliggande detaljplan är markerad som D1.
Sjukhuset har idag en högsta totalhöjd på ca 36 meter (ca 45 meter över nollplanet).
Detaljplanens bestämmelse om högsta tillåtna antal våningar kommer att ersättas
med en bestämmelse som anger att högsta tillåtna totalhöjd inom planområdet ska
vara 45 meter över nollplanet (motsvarar 36 meter över mark). Det kommer
därmed att bli möjligt att uppföra byggnader med upp till sex våningar inom
sjukhusområdet. Tanken med att möjliggöra ett ökat antal våningar är att uppnå
en sammanhållen och effektiv vårdverksamhet.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets förslag och
finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-06-16

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse 2015-05-18
Tillägg till plankarta, planbestämmelser och planbeskrivning (bilaga)
Granskningsutlåtande (bilaga)

Beslutet skickas till
Sändlista SBN § 2015/47-214
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

250

Kommunledningsförvaltningen

Dnr: SBF 2015/47

Stadsbyggnadsförvaltningen

Ändring av detaljplan för

del av Sunderbyn, Sjukhus (PL 146)
Luleå kommun

Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Bakgrund

Plan- och tillväxtutskottet beslutade den 22 augusti 2012 (§ 72) att ge Stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att ta fram en ändring av detaljplan för del av Sunderbyn, sjukhus (PL146).
Det förslag till ändring av detaljplan som upprättats har varit föremål för samråd. Resultatet av
detta samråd redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2015-03-30. Förslaget till ändring av
detaljplan har bearbetats efter samrådet (se samrådsredogörelsen).
Den 1 januari 2015 infördes nya regler i plan- och bygglagen för handläggning av detaljplaner.
När arbetet med ändringen, som i detta fall, påbörjats före detta datum ska äldre föreskrifter
fortfarande gälla.

Hur granskningen bedrivits

Detaljplaneändringen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat normalt förfarande. Efter samrådet, och innan ändringen kan antas, ska därför det bearbetade planförslaget
kungöras och hållas tillgängligt för granskning under minst tre veckor (5 kap. 18 §, plan- och
bygglagen).
Det bearbetade förslaget till ändring av detaljplan har visats för granskning under perioden
17 april – 11 maj 2015. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns hemsida,
på Stadshuset och på stadsbiblioteket. En kungörelse om granskningen har dels införts i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten den 17 april 2015, dels
skickats till sakägare, länsstyrelsen och övriga berörda enligt sändlista.
Under granskningstiden inkom 7 skrivelser.
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Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
•
•
•
•

Fritidsförvaltningen, 2015-04-21,
Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-04-27,
Vattenfall Eldistribution AB, 2015-04-28.
Länsstyrelsen 2015-05-13

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Trafikverket, Region Nord 2015-04-24,
• Försvarsmakten 2015-05-04,
• Fortifikationsverket 2015-05-05
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer

Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin helhet finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas (bilaga 1).
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Se bilaga 1
Trafikverket, Region Nord
Har inget - utöver de beaktade synpunkterna från samrådet - att tillägga i ärendet.

Försvarsmakten
Försvarsmakten påpekar att planområdet ligger inom stoppområde för höga objekt runt flygplatsen. Försvarsmakten hävdar vidare att: ”Planen ligger utanför sammanhållen bebyggelse
enligt LFV:s definition gällande höga objekt i och med att den ligger utanför vad som anges
vara tätort på lantmäteriets översiktskaera i skala 1:250 000 (Röda kartan). Utanför sammanhållen bebyggelse är alla objekt med en totalhöjd på över 20 meter att betrakta som höga objekt.
Planändringen med en totalhöjdbestämmelse på 45 möh motsvarar högsta punkten på befintlig
byggnad. I och med att planens höjdbestämmelse gäller inom hela planområdet medför den en
möjlighet att uppföra en eller flera friliggande byggnader som har en totalhöjd på över 20 meter.
Försvarsmakten motsätter sig därför antagande av redovisat detaljplaneförslag då det innebär
en risk för påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret, Luleå/Kallax flygplats.
Om planändringen förändras så att planbestämmelsen som reglerar totalhöjden 45 möh endast
gäller för den befintliga sjukhusbyggnaden har Försvarsmakten inget att erinra.
Kommentarer:
Stadsbyggnadsförvaltningen vidhåller vad som anförts i samrådsredogörelsen:
”Sammanhållen bebyggelse” definieras i plan- och bygglagen, 1 kap. 4 §. Enligt Stadsbyggnadsförvaltningens uppfattning utgör Sunderby sjukhus sammanhållen bebyggelse där en totalhöjd på 45 m bör
kunna accepteras (jfr. kravet på flyghinderanmälan i 6 kap. 25 § luftfartsförordningen). Vi kan inte hitta
något stöd för att definiera sammanhållen bebyggelse som ”tätort” enl. SCB:s avgränsning.
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Om tätortsavgränsningen ändå ska användas för sammanhållen bebyggelse borde, enligt
vår uppfattning, SCB:s redovisning av ”arbetsplatsområden utanför tätorter” på samma
sätt kunna anses utgöra sammanhållen bebyggelse, dvs. områden där 45 m kan accepteras
som totalhöjd för höga objekt. Sådana arbetsplatsområden definieras av SCB som ”sammanhängande områden med högst 300 m mellan arbetsställena (byggnaderna) och minst
50 anställda”. Sunderby sjukhus utgör ett av totalt 608 st. sådana områden i hala landet.”
Stadsbyggnadsförvaltningen anser vidare att det är av yttersta regionala betydelse att
detaljplanen ger sjukhuset stor flexibilitet för utformningen av framtida utbyggnader och
att detta skall vara lika inom hela planområdet. Stadsbyggnadsförvaltningen anser också
att den utställda detaljplanens utformning inte kan sägas medföra risk för påtaglig skada
på riksintresset för totalförsvaret.

Fortifikationsverket
Fortifikationsverket instämmer i Försvarsmaktens erinran angående möjligheten
att bygga flera höga byggnader inom det detaljplanelagda området förutom den
nuvarande sjukhusbyggnaden. Det innebär en begränsning för verksamheten vid
Luleå/Kallax flygplats. Tillkommande, ny bebyggelse bör därför ges en maximal
bygghöjd på +29 möh.
Kommentarer: Se försvarsmakten

Ställningstagande och förändringar

Inkomna synpunkter föranleder inte några förändringar i planändringen inför
antagandet.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2015-05-13

AnneLie Granljung				
Planchef					

Gunilla Heinrud			
Plantekniker

Bilaga 1 Länsstyrelsens yttrande
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Bilaga 1

GRANSKNINGSYTTRANDE

1 (2)

Diarienummer
Datum

402-4757-15

2015-05-13

Luleå kommun
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
971 85 Luleå

Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sunderbyn, sjukhus
(PL 146), Luleå kommun
Bakgrund
Luleå kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för del av Sunderbyn,
sjukhus (PL 146). Syftet med ändringen genom tillägg är att öka byggrätten från fyra
våningar till högsta totalhöjd 45 möh (vilket motsvarar 36 meter över markytan) inom
det område som på detaljplanen markeras med D1. Planförslaget innebär inte någon
förändrad markanvändning.
Planområdet omfattar det befintliga sjukhusområdet i Sunderbyn, ca 15 km från Luleå
centrum.
Länsstyrelsens yttrande
Planområdet ligger inom ett av Försvarsmakten utpekat ”stoppområde för höga objekt”,
med syfte att tillgodose hinderfrihet för Luleå/Kallax flottiljflygplats. Flygplatsen utgör
ett område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket
miljöbalken.
Syftet med stoppområdet är att utgöra underlag för var nya höga objekt skulle kunna
utgöra en risk för påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret, Luleå/Kallax
flottiljflygplats.
Tillägget till detaljplanen syftar till att sjukhuset ska kunna byggas ut med nya flyglar
vilka ska kunna få samma byggnadshöjd som den högsta delen av den befintliga
sjukhusbyggnaden. Detta medger en mer effektiv resursanvändning då tillbyggnader
kan bli upp till sex våningar utan att bli högre än den befintliga sjukhusbyggnaden.
Att avgränsa den nya totalhöjden till den befintliga byggnadskroppen är i praktiken
svårt att reglera via planbestämmelser. Risken kan i sådant fall bli att avgränsningen av
den nya totalhöjden strider mot detaljplanetilläggets syfte, då det inte är självklart
huruvida en tillbyggnad utgör en del av den befintliga sjukhusbyggnaden.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

INTERNET

971 86 LULEÅ

Stationsgatan 5

010-225 50 00

0920-22 84 11

norrbotten@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten

255

GRANSKNINGSYTTRANDE

2 (2)
Diarienummer

Datum

402-4757-15

2015-05-13

Sjukhusområdet/planområdet är till ytan mycket begränsat och det är inte skäligt att anta
att tillkommande bebyggelse i planområdet riskerar att utgöra nya höga objekt inom
stoppområdet. Länsstyrelsen kan därför inte göra någon annan bedömning än att det inte
finns skäl att anta att planförslaget skulle kunna innebära en risk för påtaglig skada på
riksintresset för totalförsvaret, Luleå/Kallax flottiljflygplats
Prövning enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen
Länsstyrelsen har inga invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att ett
beslut om att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.

Inger Krekula
Planarkitekt
Jens Haapalahti
Planhandläggare
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TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN
Planändringens syfte och huvuddrag
Syftet med planändringen är att öka byggrätten för vårdbebyggelse genom att medge en
högsta tillåtna totalhöjd som motsvarar högsta befintliga byggnad inom sjukhusområdet.
Detta innebär att området kan bebyggas med upp till sex våningar jämfört med
högst fyra våningar enligt gällande detaljplan. Ändringen berör det område som på
underliggande detaljplan är markerad som D1: ”Sjukhusområde som även inrymmer
mindre brandstation.” Planändringen innebär inte någon förändrad markanvändning.

Planområdets läge och areal
Planområdet är beläget i Sunderbyn och det befintliga sjukhusområdet. Planområdet
omfattar ca 41 ha varav ca 36 ha utgör sjukhusområde enligt gällande detaljplan. På sidan
6 redovisas planområdets omfattning.
planområde

Planförfarande och tidplan
Planen ska hanteras genom
normalt planförfarande, med
samråd och granskning under
hösten/vintern 2014/2015. Laga
kraft beräknas ske hösten 2015.

Planområdet är beläget i Sunderbyn,
ca 15 km nordväst om Luleå centrum.

©Blom 2013
Vy över sjukhusområdet.
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Handlingar
Planändringen
I ändringen ingår följande handlingar:
• Tillägg till planbeskrivningen (denna handling)
• Tillägg till planbestämmelser (denna handling)
• Tillägg till plankartan (denna handling)
Av ovanstående handlingar är det endast tillägg till planbestämmelser och plankartan
som har juridisk verkan. Handlingarna ska läsas tillsammans med underliggande plan,
dvs ”Detaljplan för del av Sunderbyn, Sjukhus”, PL146.
Övriga planhandlingar
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse, (upprättas efter samrådet)
• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskningstiden)
Utredningar
• Utvecklingsplan, Sunderby sjukhus, 23 april 2013 (bifogas ej)

Tidigare ställningstaganden
Översiktplan
Översiktsplanen visar kommunens viljeinriktning för den framtida användningen
av mark och vatten. För sjukhusområdet i Sunderbyn framförs följande: ”Sjukhusets
verksamhet och möjlighet till utveckling ska prioriteras.”
Detaljplan
Underliggande detaljplan, PL146, medger i huvudsak markanvänding för vård: D med
preciseringen: ”Sjukhusområde som även inrymmer mindre brandstation”. Rätten
att uppföra byggnader gäller inom hela sjukhusområdet men med begränsningen att
antalet våningar inte får överstiga fyra. Detaljplanen vann laga kraft den 24 nov 1994.
Genomförandetiden löpte ut år 1999. På sida 5 redovisas ett urklipp av plankartan och av
planbestämmelserna.
Kommunala beslut i övrigt
Plan- tillväxtutskottet beslutade 2013-11-18 § 118 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag
att ändra ursprunglig detaljplan.
Riksintressen
Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden utpekade av riksdag (4 kap MB)
eller berörd sektorsmyndighet (3 kap MB). Ändringen berör försvarsmaktens utpekade
stoppområde för höga objekt runt flygplatsen som utgör område av riksintresse för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § 2 st.
Bedömning av miljöpåverkan (sk behovsbedömning)
Kommunen har genom byggnadsnämndens beslut 2014-05-06 § 56 bedömt att
detaljplanens genomförande inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan som
kan antas uppkomma med avseende på bland annat biologisk mångfald, befolkning,
människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer etc.
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Urklipp ur plankartan för
underliggande detaljplan som vann
laga kraft år 1994.
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Förutsättningar
Markägoförhållande
Marken inom planområdet (Sunderbyn 67:592) ägs av Norrbottens läns landsting
(NLL) och av Luleå kommun (Sunderbyn 67:3). Angränsande fastigheter ägs av statens
trafikverk, kommunen samt av olika privatpersoner.
Inom planområdet finns rättigheter för väg och anordningar för fjärrvärme och el. Några
planbestämmelser för dessa rättighetsområden är inte införda i underliggande detaljplan.

67:592

67:3
©Blom 2013
Ortofoto med med fastighetsinformation (gul sträckad linje) och planområdesgräns för underliggande
detaljplan, PL 146 (röd heldragen linje). Underliggande detaljplan berör i huvudsak Sunderbyn 67:592 som
ägs av Norrbottens läns landsting.

Sjukhusområdet
Befintliga byggnader upptar
en byggnadsyta på mark
(byggnadsarea) på ca 30 000
m2. Byggnaderna varierar i
antalet våningar, men som
mest upp till och med fyra.
Två av byggnadskropparna är
förberedda att byggas på: BY122
och BY105. Den senare är ett
nybyggt patienthotell som stod
klart våren 2014.

BY122

BY105

©Blom 2013
Bilden visar de byggnadskomplex, BY122 och BY105, som är
konstruerade så att de kan byggas på.
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En stor del av området utgör parkeringsytor för besökande, inskrivna patienter
och för personal. Det finns ca 1500 parkeringsplatser, varav ca en tredjedel utgör
parkeringsplatser för besökande. Övrig mark använts för parkändamål och transport.
Sjukhuset har idag ca 400 vårdplatser och ca 2500 anställda.
Geotekniska förhållanden
I samband med upprättandet av underliggande detaljplan, PL146, genomfördes en
översiktlig grundundersökning av området. Den visar att området består av silt/lera
utan genomgående torrskorpa. Avstånd till fast botten ligger på mellan två och fyra
meter. I undersökningen görs gällande att ytterligare undersökningar fordras inför
detaljprojektering av sjukhuset.
Gator och trafik
Sjukhusområdet nås med bil och buss via väg 97, samt med tåg med av- och påstigning
på perrong inom gångavstånd. I genomsnitt trafikeras väg 97 av ca 8 000 fordon per
dygn. Av dessa är ca 3 000 pendlare till arbetsplatserna i Luleå eller Boden.
En landningsplats för helekoptrar finns i sjukhusområdets östra del. Idag finns tillstånd
för 150 flygrörelser per år. Normalt genomförs ca 125 flygrörelser per år. Helekoperns
inflygning sker i riktingen sydost-nordväst.
helikopterplatta
Teknisk försörjning
Sjukhusområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten- och spillvattenförsörjning. Det
innebär att vatten- och spillvattenförsörjningen skall
ske genom kommunens VA-anläggning/försorg.
Förbindelsepunkt för dricks-, spill- och dagvatten finns
i planområdet södra del. Reservvatten kan tas från
egen vattentäkt.
Brandposter finns utplacerade i området. I samtliga
trapphus finns stigarledning med uttag på varje
våning. Kylvattentank och den konstgjorda sjön i
sjukhusparken kan nyttjas som branddamm.
En älvvattenledning/intagsledning är anlagd mellan sjukhuset och Lule älv. Ledningen
försörjer sjukhuset med kylvatten till en mängd av ca 350 000 m3 per år. Maximalt uttag är
idag uppnått och under sommar/höst ”nödkyls” det med kommunalt vatten för att klara
kylbehovet. För bortledandet av råvatten krävs tillstånd enligt miljöbalken. I beslut 13
oktober 1995 lämnade Vattendomstolen tillstånd enligt vattenlagen till Luleå kommun att
anlägga och intagsledning och bortleda råvatten från Lule älv till Sunderby sjukhus. Den
konstgjorda sjön i sjukhusparken är mottagare av använt kylvatten (returvatten).
Via en fördelningsstation i Gammelstad sker distribution av el till sjukhuset.
Elförbrukningen är på 2,8 MW när förbrukningen är som störst. Av huvudmatningen
utnyttjar sjukhuset idag ca 25 procent av maxkapaciteten. Reservledning till sjukhuset är
ansluten till befintlig ledning som försörjer Norra Sunderbyn. Denna klarar en utökning
om ca 50 procent av existerande maximala effektuttaget.
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Elektronisk kommunikation (bredband) sker idag genom anordningar som ägs av
Skanova och Lunet.
Uppvärmning sker med fjärrvärme. Leveransen till sjukhuset är idag 6 MW. Uttaget med
nuvarande servisledning kan ökas upp mot 10 MW, därefter måste konsekvenserna av ett
högre uttag utredas vidare. Ur säkerhetssynpunkt så består värmeanläggningen idag av
två fjärrvärmecentraler.
Tillståndsprövningar enligt miljöbalken
En tillståndsansökan för vattenverksamhet avseende ytterligare en älvvattenledning för
kylvatten är under framtagande. Den nya ledningen planeras i samma sträckning som
den befintliga och ska ha lika stor kapacitet, dvs ca 350 000 m3 per år.
I de fall fält- och laboratorieundersökningar visar på förekomst av sulfidjordar så kan det
krävas en tillståndsprövning enligt miljöbalken där kommunen utgör en samrådsinstans.

Planändringens innebörd och konsekvenser
Sunderby sjukhus har idag en högsta totalhöjd på ca 36 meter (ca 45 meter över
nollplanet). För närvarande finns inga planer på att bygga högre än högsta befintliga
byggnad. Däremot finns behov av att bygga i fler våningar än de fyra våningar gällande
plan medger.
Detaljplanen bör innehålla en bestämmelse som reglerar högsta tillåtna totalhöjd. En
reglering av antalet våningar behövs däremot inte. Detaljplanens bestämmelse om högsta
tillåtna antal våningar kommer således att ersättas med en bestämmelse som anger att
högsta tillåtna totalhöjd inom planområdet ska vara 45 meter över nollplanet (motsvarar
ca 36 meter över mark). Det kommer därmed att bli möjligt att uppför byggnader med
upp till sex våningar inom sjukhusområdet (D1). Tanken med att möjliggöra ett ökat antal
våningar är att uppnå en sammanhållen och effektiv vårdverksamhet och kunna arbeta
på ett resurseffektivt och patientsäkert sätt. Sambanden mellan de olika verksamheterna
bedöms bli bättre och är enklare att åstadkomma med vertikal kommunikation på en
avgränsad yta än i ett horisontellt utdraget sjukhus.
Bilden på sidan 9 redovisar de ytor som är identifierade för nya byggnader och för
om- och tillbyggnader. Ytorna är bland annat utpekade med hänsyn till sjukhusets
ursprungliga struktur, inflygningvinklar för helekopter och exponeringen av dagsljus.
Så som planerna ser ut idag så ligger etapp D/E närmast i tiden att förverkligas.
Förutom dagsljus behöver man ta hänsyn till att det fortsatt finns tillgång till grönska
inom sjukhusområdet då forskningsreslutat visat att gröna miljöer har betydelse för
tillfrisknande och hälsa.
Eftersom nuvarande placering av helikopterlandningsplatsen kan komma att begränsa
sjukhusets utbyggnadsmöjligheter så kan det bli akutellt med en ny placering. Hänsyn
måste då tas till inflygningsvinkel. Luftfartsvekets regler gäller.
Teknisk försörjning
Ändringen möjliggör att sjukhusverksamheten kan utökas vilket i sin tur leder till ett ökat
behov av el, värme, vatten etc.
Kommunala VA-anläggningar bedöms inte behöva byggas ut med anledning av den
föreslagan utökningen. Vid varje tillbyggnadsetapp bör dock överväganen ske vad gäller
tillräckligt vattentryck i de högst belägna våningsplanen.
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ningsvinklar som begränsar utbyggnadsmöjligheterna i nordost.
De olika lägena är lämpliga för olika typer av
verksamhet:

sterilcentral och IVA.

F

Nybyggnad av patienthotell. Genomförs
2012-2014.

Maximalt uttag vad gäller kylvatten är idag uppnått varför ytterligare en intagsledning
kylvattenför
är under
Den nya
intagsledningen
planeras
förläggas
i samma
G Planerna
föratt
hangar
har utgått.
service,planering.
administration
och
AförUtökning
sträckning som den befintliga och upprätthålla samma kapacitet. Åtgärden innebär en
annan verksamhet bör lokaliseras i närheten
tillståndsprövning enligt miljöbalkens regler för vattenverksamhet.
H Område för möjlig framtida expansion.

av nuvarande försörjningsbyggnad. Denna
Exempel
på lämplig verksamhet är
Försörjningen
av el och värme kan
behöva förstärkas. Vid
varje tillbyggnadsetapp
del ska få kulvertförbindelse
till sjukhuset.
sjukhusapotek.
Byggnadens höjd och ut
bör överväganen ske. I de fall det finns ett behov av att utöka den elektoniska
bredning begränsas av helikopterns inflygså kan
ske i de befintliga anordningarna.
Bkommunikationen
Om- och tillbyggnad
fördet
vuxenpsykiatri.
ning.

I

A

Om- och tillbyggnad av huvudentré och
restaurang för utveckling av sjukhusets
service.

H

B

D/E
C
F

I

Identifierade expansionsmöjligheter (blå ytor) som bland annat tar fasta på sjukhusets ursprungliga
struktur, hänsyn till helekopterns inflygningsvinklar och exponering av dagsljus.
Etapp A - Administration, service

57

April 2013
Etapp
B - Vuxenpsykiatri

Etapp C - Rehabilitering och njurmedicinskt centrum
Etapp D/E - Ambulanshall, saneringsenhet, akutmottagning, röntgen, operation, sterilcentral och IVA.
Etapp F - Nybyggnad av patienthotell. (Invigdes september 2014)
Etapp H - Ev. sjukhusapotek
Etapp I - Om- och tillbyggnad för utveckling av sjukhusets service.
Bilden är hämtad ur: ”Utvecklingsplan, Sunderby sjukhus 23 april 2013”
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Landskapsbilden
Sjukhusbyggnaden ses i första hand av förbipasserande på väg 97, i de vägavsnitt där
inte vegetationen skymmer. Eftersom området redan är bebyggt och förändringen, sett
till hela sjukhusbebyggelsen, är relativt ringa bedöms förändringen av landskapsbilden
inte bli påtaglig.
Förenlighet med översiktsplanen, riksintressen
Planändringen motverkar inte översiktsplanen.
Planändringen bedöms inte innebär någon risk för påtaglig skada eller negativ påverkan
på riksintresset för totalförsvaret, Luleå/Kallax flygplats. Några andra riksintressen
påverkas inte av ändringen.

Planändringens genomförande
(Preliminär) Tidplan för genomförandet
Etapp D/E: planerad byggstart 2016
Etapp B: planerad byggstart 2017
Etapp C/I: planerad byggstart 2019
Genomförandetid
Genomförandetiden för underliggande detaljplan löpte ut 1999-11-24.
Genomförandetiden förnyas för hela detaljplanen (PL 146) inklusive tillägg till
detaljplanebestämmelser och utgår 5 år från det datum beslutet att anta ändringen av
detaljplanen vunnit laga kraft.

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER
En ny bestämmelse om totalhöjd införs som ersätter tidigare bestämmelse om antal
våningar.
Underliggande detaljplan för del av Sunderbyn, Sjukhus, PL 146 gäller jämsides.

Nya bestämmelser
Höjd på byggnader
+0.0

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet

Genomförandetid
Genomförandetiden för denna ändring är 5 år från den dag tillägget vinner laga kraft. För
underliggande detaljplan, PL146, förlängs genomförandetiden till samma tidpunkt som
för den nu aktuella ändringen.

Upphävda bestämmelser
Utformning
IV

Högsta antal våningar är fyra
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TILLÄGG TILL PLANKARTAN
Plankartan för denna ändring har upprättats på en kopia av gällande detaljplan, PL 146.
Ändringen omfattar endast högsta tillåtna våningsantal (IV), som nu ersätts med högsta
totalhöjd i meter över nollplanet, (45,0 m).

+45.0

MEDVERKANDE
Tjänstemän
Christer Svärd
Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering 2015-04-13

AnneLie Granljung				
Planchef					

Gunilla Heinrud
Plantekniker
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