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RS/151/2020
Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2020 om Brf Åkerärtan,
Lugnviks C och Torvalla C
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i kommunallagen (2017:725).
Uppsiktsplikten innebär att regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av
kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska bl.a. ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som
avses i 10 kap. 2-6 §§ KL och sådana kommunalförbund som kommunen eller
regionen är medlem i. Det gäller också en förening där kommunen eller regionen
bestämmer tillsammans med någon annan och en stiftelse som kommunen eller
regionen bildar tillsammans med någon annan för en kommunal angelägenhet.
Vidare ska regionstyrelsen följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling
och ekonomiska ställning. I Regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt
(RS/2324/2016, rev 2019) finns förtydliganden av vad uppsiktsplikten innebär och
vilket arbetssätt som ska tillämpas. Om regionstyrelsen finner att åtgärder krävs ska
den lämna förslag till fullmäktige om åtgärder som bedöms nödvändiga att vidta.
Regionstyrelsen fastställer årligen en plan för vilka bolag, nämnder, föreningar eller
stiftelser som styrelsen ska genomföra fördjupade granskningar av. De tre här
aktuella bostadsrättsföreningarna har tidigare inte varit föremål för fördjupad
uppsiktsplikt. Bostadsrättsföreningarna är därför utvalda i regionstyrelsens plan för
fördjupad uppsiktsplikt 2020, som fastställdes vid sammanträde den 22 januari
2020 (§ 6).
Rapporten visar att bostadsrättsföreningarna Åkerärtan, Lugnviks Centrum och
Torvalla Centrum under 2019 bedrev respektive verksamhet i enlighet med
ändamålet som det uttrycks i stadgarna.
I Brf Åkerärtan är Region Jämtland Härjedalen huvudsaklig ägare, vilket medför ett
större ansvar och en högre risk. Föreningens ekonomi är god. Underhållet är dock
eftersatt och det är högst tveksamt om primärvårdens hälsocentral av
arbetsmiljöskäl kan vara kvar i lokalerna. Beroende på utfallet i frågan kan
föreningen komma att påverkas i mycket stor omfattning. Även modulbygget i
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anslutning till fastigheten kan bli kostsamt för regionen, varför regionstyrelsen
fortsatt bör bevaka utvecklingen i frågan.
När det gäller Brf Lugnviks Centrum är Region Jämtland Härjedalen en liten ägare,
vilket medför såväl ett mindre ansvar som lägre risk. Föreningen är på väg att
upplösas, vilket väntas ske efter sommaren 2020. Förhandlingar om en lösning
kring framtiden för den nuvarande hälsocentralen i fastigheten pågår.
I Brf Torvalla Centrum är regionen en mindre ägare, vilket medför såväl ett mindre
ansvar som lägre risk. Föreningen har under senare år oftast haft ett negativt
resultat, vilket till stor del beror på ogynnsamma skattemässiga regler. Likviditeten
är dock acceptabel, kassaflödet är på plus. Den nyligen antagna underhållsplanen
ger en grund för styrelsens beslut om fondering eller nyttjande av fondmedel.

Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsen konstaterar att bostadsrättsföreningarna Åkerärtan, Lugnviks
Centrum och Torvalla Centrum under 2019 bedrev respektive verksamhet i
enlighet med ändamålet som det uttrycks i stadgarna.
2. Rapporten om Brf Åkerärtan, Lugnviks C och Torvalla C utifrån regionstyrelsens
uppsiktsplikt 2020 godkänns.
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