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§186

Upplösning av BRF Åkerärtan (RS/224/2021)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalen är bostadsrättsägare i Brf Åkerärtan i Odensala där Odensala
hälsocentral är etablerad. Hälsocentralen har legat där sedan fastigheten byggdes.
Föreningen består av flera bostadsrätter där regionen innehar störst andel (64,69 %),
Östersunds kommun har 19,67 % och några fler ägare på några procent var har sin andel.
Utöver det finns 10,48 % som ägs av föreningen.
Under en längre tid har fastigheten haft brister och stora problem med OBO (Ospecifik
Byggnadsrelaterad Ohälsa) och trots många försök att komma till rätta med detta har det inte
lyckats. Styrelsen i Åkerärtan har bekostat och genomfört utredningar som understödjer
regionens problem.
Som en del i en översyn av strukturen för den regiondrivna primärvården i Östersund
beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-10-24 § 98 att Odensala HCs verksamhet ska
flytta ur befintliga lokaler och att en utredning ska göras om framtida lokalisering. I väntan på
en långsiktig lösning har regionen hyrt in tillfälliga modulsystem för att kunna evakuera vissa
funktioner från Odensala HC.
Med anledning av ovanstående har Brf Åkerärtan vid styrelsemöte den 2021-02-18 beslutat
att hos medlemmarna i föreningen begära att bostadsrättsföreningen Åkerärtan upplöses.
Vid upplösningen kommer en fastighetsöverlåtelse att ske. Enligt styrelsen för Åkerärtan
planeras en överlåtelse av fastigheterna att ske till marknadsmässiga villkor, genom en
strukturerad process med stöd av fastighetsvärderare och/eller mäklare.
Östersunds kommun utreder för närvarande sitt behov av fastigheten.
Vid en försäljning av fastigheten behöver Region Jämtland Härjedalen säkerställa att
Odensala HC kan hyra lokalerna tills ett beslut om lokalisering av ny hälsocentral har tagits
och en flytt kan göras. Regionen behöver ha fortsatt dialog med Östersunds kommun och
övriga medlemmar innan slutligt beslut om fastighetsöverlåtelse och likvidation av föreningen
tas.
En extra föreningsstämma är planerad till den 17 november.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen tillstyrker upplösning av Brf Åkerärtan.
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2. Regionstyrelsen får i uppdrag att upprätta ombudsinstruktion till föreningsstämman i
enlighet med fullmäktiges intention i detta beslut samt utreda fortsatt upplösning av Brf
Åkerärtan.

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen tillstyrker upplösning av Brf Åkerärtan.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att upprätta ombudsinstruktion till föreningsstämman i
enlighet med fullmäktiges intention i detta beslut samt utreda fortsatt upplösning av Brf
Åkerärtan.

Expedieras till
Fastighetschef
Brf Åkerärtan
Östersunds kommun

Beslutsunderlag
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