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Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 18 juni kl. 13.00
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Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Fyllnadsval till regionfullmäktige

3.

Revisorernas information

4.

Revidering av servicepolicyn

5.

Digitaliseringsstrategi för Region Gotland 2018-2022

6.

Filmstrategi för Gotland 2018-2023

7.

Omdisponering av medel. Solceller vid Kvarnåkershamns vattenverk

8.

Överföring av medel från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
barn- och utbildningsnämnden - obalans i fördelningen gällande jämställdhet
och bristyrken

9.

Begäran om tilläggsanslag för överförmyndarnämnden 2018

10.

Delårsrapport 1 för 2018

11.

Arvoden och ersättningar till Region Gotlands förtroendevalda 2019

12.

Begäran om medel för revidering av översiktsplan för Gotland

13.

Begäran om medel för Almedalsveckan

14.

Begäran om medel. Komplettering till räddningstjänstens strategiska plan
och budget 2019-2021

15.

Uppdragsredovisning - Fördelning av besparing gällande administration
och ledning

16.

Uppdragsredovisning. Nulägesanalys, strategi och finansiering för regional
utveckling och tillväxt

17.

Uppdragsredovisning. Konsekvenser av och alternativ till ökning av Slite
deponi, samt taxekonsekvenser

18.

Strategisk plan och budget 2019-2021

19.

Internränta 2019

20.

Gatukostnader och mark, Visborg. Köpeavtal, exploateringsavtal samt
tilläggsavtal för förvärv av fastighet Visby Visborg 1:13 samt köpeavtal för
förvärv av tomträtt Othem Ejdern 6

21.

Köpeavtal för förvärv av fastigheten Bro Duss 2:2, Tingsbrogården

22.

Köpeavtal för fastigheten Visby Järnvägen 4

23.

Köpeavtal för fastigheten Visby Signallottan 1

24.

Motion. Kontroll för tidig upptäckt av prostatacancer

25.

Årsredovisningar för Region Gotlands helägda dotterbolag m.m.

26.

Avsägelse från regionfullmäktige

27.

Avsägelser och fyllnadsval

28.

Medborgarförslag: inkomna och inte avgjorda

29.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

30.

Medborgarförslag; eventuellt nyinkomna

31.

Ulf Klassons (L) interpellation till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin
(S) om likabehandling av föreningar (bordlagd från föregående sammanträde)

32.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till byggnadsnämndens ordförande KarlAllan Nordblom (MP) om rabatt för bygglov

33.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Meit
Fohlin (S) om fastigheten Ankaret, f.d. Kulturskolan

34.

Björn Dahlströms (C) interpellation till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Saga Carlgren (V) om bristen på fordonsmekaniker

35.

Hannes Müllers (-) interpellation till regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin (S) om förändrat säkerhetsläge på Gotland.
Bordläggs till nästa sammanträde

36.

Eventuella frågor

37.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 55.

Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby, för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 9 juni 2018
Bo Björkman
Ordförande
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Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
•

Ny ersättare i regionfullmäktige efter Peter Wennblad (M)
M
Stefan Wäss, Väskinde Idholmen 947, 622 75 Visby

Änr
1/2

2018 -05- 2 8
l Länsstyrelsen

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2018-05-24

| G O T L A N D S I AN

Dnr: 201-1893-18
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige frän och med den
24 maj 2018 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Moderaterna
Ny ersättare: Stefan Wäss
Avgången ersättare: Peter Wennblad
Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater:
Dennis Westergren
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot
Rolf Öström
Stefan Wramner
SvenBosarfve
AnnaHrdlicka
Inger Harlevi
Robin Storm

Ersättare
l. Patrik Thored
- Per-Änders Croon
3-RogerWärn
4. Lärs-Erik Benneck
5
- Jacqueline Wmtland Ekbrant
6. Peter Wigien
7. Stefan Wäss *
2

Norra
Ledamot
Lena Cellon

Ersättare

1. Patrik Thored

Mats Hedström

2

Jesper Skalberg Karlsson

3. Roger Warn
4. Lärs-Erik Benneck
5. Jacqueline Wintland Ekbrant
6. Peter Wigren
7. Stefan Wäss *

- Per-Änders Croon

Ill

Södra
Ledamot

Ersättare

Ingemar Lundqvist
Margareta Persson
Håkan Onsjö
Margareta Benneck

l. Patrik Thored
2. Per-Änders Croon
3. Roger Wärn
4. Lärs-Erik Benneck
5. Jacqueline Wintland Ekbrant
6. Peter Wigren
7. Stefan Wäss *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
efter dagen för detta beslut.
\

Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland, 62181 Visby
Ny ersättare: Sfefa+t Ur&SS, f<&&?}«& ftfhéfstu^
Parti: Moderaterna, Östervåg 2, 621 45 Visby

fV?x 6?? ?5~ If/tbu
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Revidering av servicepolicyn
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-04-26, § 97
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-03
• Servicepolicy

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-26

RS § 97

Revidering av Servicepolicy

RS 2018/238
AU § 110

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Den uppdaterade Servicepolicyn godkänns och kommer att gälla till och med
2019.
x Under 2018 och 2019 genomförs ett förbättringsarbete för att öka regionens
tillgänglighet. Därefter revideras Servicepolicyn som då kommer att gälla från och
med 2020.
x

Nuvarande Servicepolicy uppdateras och kommer att gälla till och med 2019.
Uppdateringen består i att koppla policyn till det nya styrkortet och korrigering av
texten så att den stämmer med den nya organisationen i regionstyrelseförvaltningen.
Efter ett förbättringsarbete under 2018 och 2019 kommer en ny Servicepolicy att
skapas som ska gälla från och med 2020.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-03

14 (40)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/238
3 april 2018

Mariann Godin Luthman

Regionstyrelsen

Revidering av Servicepolicy och förslag på fortsatt arbete med
tillgänglighet och service
Förslag till beslut

•
•

Den uppdaterade Servicepolicyn godkänns.
Under 2018 och 2019 genomförs ett förbättringsarbete för att öka regionens
tillgänglighet. Därefter revideras Servicepolicyn som då kommer att gälla från och
med 2020.

Sammanfattning

Nuvarande Servicepolicy uppdateras och kommer att gälla tom 2019. Efter ett
förbättringsarbete under 2018 och 2019 skapas en ny Servicepolicy som ska gälla från
och med 2020.
Ärendebeskrivning

Nuvarande servicepolicy gäller 2013 – 2016 och behöver därför uppdaterats så att
förvaltningarna kan uppdatera sina riktlinjer utifrån den övergripande servicepolicyn.
Uppdateringen består i att koppla policyn till det nya styrkortet och korrigering av
texten så att den stämmer med den nya organisationen i Regionstyrelseförvaltningen.
Textrutan med hänvisning till förvaltningslagen har tagits bort i avvaktan på att en ny
förvaltningslag träder i kraft den första juli.
Arbetet med att förbättra vår service och tillgängligheten har bland annat
aktualiserats genom att regionen i jämförelse med andra kommuner har ett lägre
resultat i den så kallade, servicemätningen.
Under 2018 och 2019 planerar enheten för kvalitet och utveckling, tillsammans med
chef för regionupplysningen att genomföra ett gemensamt förbättringsarbete för att
förbättra tillgänglighet och service gentemot våra medborgare. Detta kommer
sannolikhet att ställa högre krav på service, varpå Servicepolicyn kommer att
revideras grundligt under 2019 för att gälla från och med 2020.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/238

Bedömning

För att förbättra vår service gentemot medborgare behöver ett förbättringsarbete
göras och Servicepolicyn revideras. Nuvarande servicepolicy uppdateras för att gälla
tom 2019. Därefter skapas en ny Servicepolicy.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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POLICY

Servicepolicy
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2018-2019
Ärendenr RS 2018/238
Version [1.0]

Servicepolicy
Region Gotland finns till för medborgare, företagare, besökare och de individer som tar del av
regionens tjänster. I Region Gotlands styrmodell finns under samhällsperspektivet målet: Gotlänningar känner sig delaktiga och under verksamhetsperspektivet målet: God tillgänglighet till Region
Gotland.

Servicepolicyn lägger grunden för den service Region Gotland erbjuder oavsett vilken verksamhet det handlar om.
Våra värderingar delaktighet, förtroende och omtanke ringar in ett förhållningssätt som visar sig i ord och handling.
Öppenhet, tillgänglighet och dialog är verktyg vi använder oss av i alla våra kontakter.
Tillgänglighet

Det ska vara lätt för alla, oavsett förutsättningar, att komma i kontakt med oss. Det betyder
att det ska finnas flera olika sätt att nå oss, till exempel genom personliga möten, telefon, epost och via digitala tjänster. Vi talar och skriver tydligt och anpassar vårt språk efter behov
och förväntningar.
Kommunikation och delaktighet

Vi har god kommunikation i alla våra kontakter. Vi skapar delaktighet genom vårt sätt att
kommunicera och föra dialog.
Vi ger information och tar tillvara på förslag och synpunkter. Vi återkopplar, ger besked
och svarar på frågor så snabbt vi kan. Vi hjälper varandra inom organisationen och samarbetar för att alltid ge god service.
Förtroende

Varje kontakt, oavsett hur den sker ger oss en möjlighet att öka förtroendet för Region
Gotland.
Vi inger förtroende, bland annat genom att vara öppna, lyhörda, professionella och hålla
det vi lovar.
Omtanke

Vi bemöter alla, oavsett förutsättningar, med respekt och omtanke. Vi anstränger oss för
att förstå och tillgodose behov och förväntningar hos dem vi finns till för.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kompetens

Rätt kompetens är grunden för god service. Vårt bemötande är alltid sakligt och professionellt.
Varje enskild medarbetares kompetens, agerande och förhållningssätt påverkar bilden av
Region Gotland och bilden av Gotland.
Ansvar

Varje styrelse/nämnd ansvarar för att servicepolicyn efterlevs. Varje förvaltning utarbetar
egna serviceriktlinjer utifrån servicepolicyn. Förutom varje förvaltnings riktlinjer finns ytterligare förvaltningsövergripande riktlinjer för Region Gotlands samordnade och integrerade kundtjänst.
Uppföljning

Regionstyrelsen följer upp servicepolicyn och arbetet med riktlinjer. Varje styrelse/nämnd
följer upp riktlinjer i egna verksamheter.
• Enheten för kvalitet och utveckling inom Regionstyrelseförvaltningen, ansvarar för uppföljning av servicepolicy.
• Avdelningen för kommunikation inom Regionstyrelseförvaltningen, ansvarar för uppföljning av serviceriktlinjer för Region Gotlands samordnade och integrerade kundtjänst.
• Förvaltningarna ansvarar för att följa upp förvaltningsspecifika serviceriktlinjer.
Närliggande riktlinjer och dokument

Ärendenr RS 2018/238 Datum

Det finns ett antal koncerngemensamma dokument som liksom servicepolicyn vägleder oss
i arbetet och våra kontakter med brukare/medborgare. Dessa är:
• Kommunikationspolicy
• Riktlinjer för Kvalitet och verksamhetsutveckling
• Netikett – IT och teleriktlinjer för anställda
• Riktlinjer för social medier
• Likabehandlingspolicy
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Digitaliseringsstrategi för Region Gotland
2018-2022
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 123
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-11
• Digitaliseringsstrategi 2018-2022

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 123

Digitaliseringsstrategi Region Gotland
2018-2022

RS 2018/258
AU § 137

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Digitaliseringsstrategi för Region Gotland 2018 – 2022 fastställs.

Regionstyrelsens beslut

Digitaliseringsstrategin kompletteras under rubriken Strategiska mål (ss 3-4):
8. Digitalisering ska bidra till dialog och kommunikation med medborgarna.
Nya metoder genom digital teknik ska vara en viktig del av att utveckla demokratin och de
demokratiska processerna.
x Uppdaterad version av strategin bifogas kallelse till regionfullmäktige.
x

Regionfullmäktige fastställde 2011-04-26, § 88, IT-strategiskt program för Region
Gotland. På uppdrag av direktören för kvalitet och digitalisering har ett förslag till
digitaliseringsstrategi sammanställts. Förslaget har förankrats i regionstyrelseförvaltningens digitaliseringsgrupp, inom regionens strategiska nätverk för kvalitet och
digitalisering samt inom koncernledningsgruppen.
Digitaliseringsstrategin syftar till att beskriva hur digitaliseringen ska användas för att
bidra till att Region Gotlands verksamhetsidé uppnås. Strategin ska vara ett stöd för
Region Gotlands verksamheter, och vänder sig i första hand till förtroendevalda,
regionledning, förvaltningsledningar, övriga chefer, till digitaliseringsstrateger och
personer som ansvarar för regionens digitala system samt till personer som arbetar
med verksamhetsutveckling.
Digitaliseringen kommer att förändra vad Region Gotland kan erbjuda boende,
besökare och näringsliv, samt hur det görs.
Strategin anger visioner, ramar och mål för hur digitaliseringen ska bedrivas inom
regionen. Strategin ger en bas för hur den gemensamma utvecklingen inom regionen
ska ske utan att i detalj specificera hur digitaliseringen ska utveckla utbildning,
e-hälsa, samhällsbyggnad, kultur etc. Verksamhetsplanering och digitaliseringsdokument inom regionens olika förvaltningar ska synkroniseras med detta dokument.
Strategin har sedan arbetsutskottet kompletterats med förtydligande gällande regional
digital agenda (RDA) och kompetensutveckling för förändringsarbete.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 123 forts
RS 2018/258
Ärendets behandling under mötet

Brittis Benzler (V) yrkar på en komplettering under rubriken Strategiska mål (ss 3-4):
8. Digitalisering ska bidra till dialog och kommunikation med medborgarna.
Nya metoder genom digital teknik ska vara en viktig del av att utveckla demokratin
och de demokratiska processerna.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Håkan Onsjö (M) yrkar att Brittis Benzlers förslag till komplettering infogas under
punkt 1 Digitalisering ska stödja Region Gotlands strategiska verksamhetsutveckling med
medborgaren i centrum.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det avslås.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-11
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/258
11 april 2018

Hans Lyttkens, Jan Broman

Regionstyrelsen

Digitaliseringsstrategi för Region Gotland 2018 - 2022
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Digitaliseringsstrategi för Region Gotland 2018 – 2022 fastställs

Bakgrund

2011 fastställde regionfullmäktige IT-strategiskt program för Region Gotland (201104-26, Rf § 88). På uppdrag av direktören för kvalitet och digitalisering har ett förslag
till digitaliseringsstrategi tagits fram för regionen. Hans Lyttkens har varit ansvarig
handläggare. Förslaget har i flera omgångar diskuterats inom RSF:s
digitaliseringsgrupp, inom regionens strategiska nätverk för kvalitet och digitalisering
samt inom koncernledningsgruppen. Efter att diverse omarbetningar gjorts och
förbättringsförslag inarbetats har grupperna ovan ställt sig positiva till förslaget.
Behovet av en digitaliseringsstrategi
Digitaliseringsstrategin syftar till att beskriva hur digitaliseringen ska användas för att
bidra till att Region Gotlands verksamhetsidé uppnås. Strategin ska vara ett stöd för
Region Gotlands verksamheter, och vänder sig i första hand till förtroendevalda,
regionledning, förvaltningsledningar, övriga chefer, till digitaliseringsstrateger och
personer som ansvarar för regionens digitala system samt till personer som arbetar
med verksamhetsutveckling.
Digitaliseringen kommer att förändra vad Region Gotland kan erbjuda boende,
besökare och näringsliv, samt hur det görs. Allt med utgångspunkt i människors
behov ur ett livshändelseperspektiv. Detta gäller på alla områden.
Strategin anger visioner, ramar och mål för hur digitaliseringen ska bedrivas inom
regionen. Strategin ger en bas för hur den gemensamma utvecklingen inom regionen
ska ske utan att i detalj specificera hur digitaliseringen ska utveckla utbildning, ehälsa, samhällsbyggnad, kultur etc. Verksamhetsplanering och digitaliseringsdokument inom regionens olika förvaltningar ska synkroniseras med detta dokument.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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STRATEGI

Digitaliseringsstrategi
För Region Gotland 2018 - 2022
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2018-06-18
Gäller 2018-2022
Ärendenr RS 2018/258
Version [1.0]

Digitalisering: ”Den samhällsprocess där olika former av IT-stöd
integreras allt tätare i verksamheter och påverkar dem i grunden” 1

1 Regeringen och SKL: Vision e-hälsa 2025

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland

0BDigitaliseringsstrategi

Inledning
Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. Digitaliseringen håller på
att förändra vårt samhälle i grunden på ett sätt som är lika omvälvande som den industriella
revolutionen. Den gör att boende, besökare och företag erbjuds nya och bättre tjänster.
Region Gotland har följande verksamhetsidé:
”Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet
till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara drivande i att
skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.”
Denna digitaliseringsstrategi syftar till att beskriva hur digitaliseringen ska användas för att
bidra till att Region Gotlands verksamhetsidé uppnås. Strategin ska vara ett stöd för Region
Gotlands verksamheter, och vänder sig i första hand till förtroendevalda, regionledning,
förvaltningsledningar, övriga chefer, till digitaliseringsstrateger och personer som ansvarar
för regionens digitala system samt till personer som arbetar med verksamhetsutveckling.
Digitaliseringen kommer att förändra vad Region Gotland kan erbjuda boende, besökare
och näringsliv, samt hur det görs. Allt med utgångspunkt i människors behov ur ett
livshändelseperspektiv. Detta gäller på alla områden.
Eftersom digitaliseringen omfattar samhällets samtliga sektorer så behövs dels en gemensam vision och strategi för hela samhället, dels sektorsvisa visioner/strategier. Under 20162017 beslutade regeringen om en gemensam nationell digitaliseringsstrategi 2. Därtill beslutade regeringen om en nationell strategi för skolväsendet 3 samt gjorde en överenskommelse
med SKL om en gemensam e-hälsovision 4.
Ovan nämnda tre nationella dokument anger visioner, ramar och mål som även är styrande
för Region Gotlands digitaliseringsinsatser. På motsvarande sätt anger denna digitaliseringsstrategi visioner, mål, ramar och styrande principer för hur digitaliseringen ska bedrivas
inom regionen. Strategin ger en bas för hur den gemensamma utvecklingen inom regionen
ska ske utan att specificera i detalj hur digitaliseringen ska utveckla utbildning, e-hälsa, samhällsbyggnad, kultur etc. Verksamhetsplanering och digitaliseringsdokument inom regionens olika förvaltningar ska synkroniseras med detta dokument.

Ärendenr RS 2018/258 Datum 2018-06-18

2015 antog Region Gotland tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland och i samverkan
med Uppsala Universitet Campus Gotland ”Regional Digital Agenda för Gotland” (RDA).
RDA är till skillnad från digitaliseringsstrategin dels ett dokument som omfattar flera organisationer, dels ett dokument som huvudsakligen har aktivitetsfokus. Region Gotlands årliga digitaliseringsplan ska synkroniseras med agendan.

2
3
4

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi 2017-05-18
Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2017-10-19
Vision e-hälsa 2015–gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- & sjukvård

2016-03-14
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Region Gotland

0BDigitaliseringsstrategi

Strategiska mål
1. Digitalisering ska stödja Region Gotlands strategiska verksamhetsutveckling med medborgaren i centrum

Individens behov är utgångspunkten för Region Gotlands digitalisering. Digitalisering är ett kraftfullt verktyg som stödjer verksamheten i att uppnå sina mål så att
kvalitet och effektivitet ökar. Därmed förbättras servicen till företag och privatpersoner, och strategin omfattar även service som ges internt inom Region Gotland.
Digitaliseringens möjligheter behöver tas tillvara på nya och innovativa sätt så att vi
undviker att tekniken blir styrande.

2. Digitalt först – digitala tjänster som förstahandsval

Det som motiverar användare att välja den digitala servicen är de upplevda fördelarna. Regionen ska genom digitala lösningar erbjuda enklare, snabbare och mer tillgänglig service. Smarta och sömlösa integrationer mellan olika IT-system – inom
och utom Region Gotland - ska skapas så att användarna inte behöver återupprepa
sina persondata eller val. Användaren ska inte heller behöva orientera i en snårskog
av system, användar-id och lösenord. Så långt möjligt knyts istället användarens
olika kopplingar till regionen (aktuella ansökningar, lagrad information om användaren samt kommunikation) ihop på en plats. På motsvarande sätt deltar Region
Gotland i nationella initiativ som försöker knyta ihop data för en individ eller för
ett företag.

3. Transparens och öppenhet gentemot användarna

Idag känner användarna inte till t.ex. när eller hur deras ansökan hanteras. Är den
mottagen, när hanteras den osv.? Därför ägnar både användare och handläggare
mycket tid åt basala telefonsamtal kring detta. Genom att användaren via någon
form av ”mina-sidor-lösning” kan följa detta elimineras de onödiga telefonsamtalen, med mycket inbesparad tid för alla parter som resultat.

4. Digital informationshantering ska ha en väl avvägd säkerhetsnivå

Genom att:
a) säkerställa en tydlig fördelning av informationsägaransvaret
b) klassificera och bedöma skyddsvärdet av den information som hanteras
c) se till att informationen har erforderligt skydd
kan information hanteras på ett öppet och säkert sätt, utifrån gällande lagar och
regler. Detta oavsett om det handlar om information till boende, besökare och företag, om Öppna data eller om digitalt arkiverad information.

Ärendenr RS 2018/258 Datum 2018-06-18

5. Innovation och utveckling ska prägla regionens digitalisering

Digitaliseringsutvecklingen i samhället skapar förutsättningar för innovation och
ökad tillväxt. Tekniska lösningar som artificiell intelligens, smarta robotar, internet
of things och big data ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Regionen ska engagera användarna i detta genom att tillämpa användardriven innovation. Detta innebär att nya tjänster tas fram med medborgarens behov i fokus. När det är möjligt
kan regionen använda innovationsupphandling.
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6. Kompetensutveckling för nya arbetssätt och ändrad samhällsservice

Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för hur service kommer att bedrivas.
Region Gotland ska aktivt omskapa etablerade arbetssätt och serviceutbud. Olika
perspektiv kommer att behöva mötas, med olika kompetens från olika områden.
Komplexa utmaningar kommer att ställa nya kompetenskrav. Genom att aktivt
verka för kompetensutveckling inom områden som förändringsledning, verksamhetsutveckling, informatik, informationssäkerhet, projektledning samt digitalisering
skapar regionen en god grund inför framtiden. Särskilt förändringsledning bedöms
vara en nyckelkompetens i den transformation som nu sker.

7. Digitaliseringen bidrar till att göra Gotland till ett hållbart samhälle

Digitaliseringen kan i många fall användas för att minska påverkan på miljön. Detta
genom att bland annat minska energianvändningen, minska utsläppen och ersätta
resor (både patientresor och tjänsteresor) med smarta digitala lösningar. Därmed
kan digitaliseringen bidra till att ge en jämnare tillgång till service oberoende av var
på Gotland människor och företag bor och verkar.

8. Digitalisering ska bidra till dialog och kommunikation med medborgarna

Nya metoder genom digital teknik ska vara en viktig del i att utveckla demokratin
och de demokratiska processerna.

Vägledande principer
1. Gemensamma digitala plattformar

Lösningar för digitalisering byggs på gemensam IT-infrastruktur och sammanhängande digitala plattformar. Med plattformar menas en kombination av system som
genom att uppfylla överenskomna regler och standarder fungerar ihop och möjliggör olika verksamhetstillämpningar. Detta syftar till att underlätta samverkan inom
Region Gotland och med andra aktörer samt att säkerställa digitala tjänster av god
kvalitet.

2. Systemintegration via central plattform

Informationsutbyte mellan system sker via gemensam integrationsplattform. Integrationer direkt mellan system utan användning av integrationsplattform undviks.
Detta syftar till att säkra interoperabilitet, driftsäkerhet genom central övervakning
samt långsiktig hållbarhet på både lokal och nationell nivå.

3. Öppna standarder

Ärendenr RS 2018/258 Datum 2018-06-18

Teknisk och semantisk interoperabilitet skapas genom att använda öppna standarder. Detta syftar till att säkra skalbarhet, underlätta vidareutveckling och minska risken för inlåsningseffekter, vilket främjar innovation. Samverkan sker på nationell
nivå genom deltagande i standardiserings- och arkitekturgrupperingar.

4. Lösningar byggs tjänsteorienterat 5

Information och funktioner som ska göras tillgängliga för digital samverkan ska tillhandahållas som tjänster. Detta ger lösa kopplingar samt gör beroenden explicita
och synliga. Tjänster utformade på dessa grunder är modulära, möjliga att distribuera, upptäckbara, utbytbara och återanvändbara.

5

Wikipedia: Tjänsteorienterad arkitektur innebär att ett distribuerat IT-system organiseras som en struktur av kommunicerande tjänster. En tjänst är här en

betjänande funktion som är väldefinierad, självständig och oberoende av sin omgivning.
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5. Leverantörsavtal ska möjliggöra utveckling och innovation

Avtal som sluts med leverantörer ska formuleras så att de ger utrymme för och
uppmuntrar till vidareutveckling och innovation.

6. Informationssäkerhet

All hantering av information ska följa Region Gotlands ”Ledningssystem för informationssäkerhet” (LIS). Detta för att skapa en väl avvägd säkerhetsnivå och säkerställa följsamheten till lagstiftningen.

7. Öppna data

Region Gotland tillgängliggör så långt som möjligt data så att de enkelt kan användas internt och av externa aktörer i form av öppna data, för att exempelvis främja
datadriven innovation. Data tillgängliggörs i möjligaste mån i realtid och så att de
kan hämtas automatiskt. Hänsyn tas till kvaliteten samt tillämpliga lagar och riktlinjer. Användningen av öppna data följs upp genom dialog med invånare, akademi,
andra offentliga verksamheter och företag i syfte att arbeta för att användningen leder till nytta för hela Gotland.

8. Förvaltningsobjekt systemförvaltas enligt regionens gemensamma modell

För att använda IT-stödet effektivt samt för att leva upp till lagkrav på informationshanteringen ska förvaltningsobjekten systemförvaltas enligt den regiongemensamma modellen.

Ärendenr RS 2018/258 Datum 2018-06-18

Beslutsnivåer samt giltighetstid
•

Huvuddokument:

•

Årlig plan:

•

Översiktsbild:

Digitaliseringsstrategi för Region Gotland 2018 –
2022: har fastställts av regionfullmäktige den 18 juni 2018. Den är
giltig t o m 2022-12-31
Digitaliseringsplan Region Gotland
Planen visar hur målen i strategin ska uppnås
Revideras samt fastställs årligen av regiondirektören. Första planen
tas fram för fastställande hösten 2018.
Bild över och förteckning av aktuella
digitaliseringsdokument inom Region Gotland (Bilaga 2): fastställs
av digitaliseringsdirektören. Uppdateras vid behov.
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Ordförklaringar

Ärendenr RS 2018/258 Datum 2018-06-18

Artificiell Intelligens (AI) Vetenskapen och tekniken att skapa intelligenta maskiner
Big Data

Metoder att analysera mycket stora datamängder inklusive
ostrukturerad data

Informationsägare

Ansvarar för att information i ett IT-system är laglig och korrekt samt vem som ska ha tillgång till informationen

Interoperabilitet

När IT-system kan utbyta information på ett standardiserat sätt

Internet of things
(sakernas Internet)

Vardagsföremål som bilar och hushållsapparater försedda med
sändare/mottagare utbyter information för t ex smarta papperskorgar som själva signalerar när de börjar fyllas

Modulär IT-arkitektur

Komponenter i en IT-miljö är så generella att de kan separeras
och rekombineras på nya sätt utan förlust av funktionalitet.
Nås genom att införa gemensamma standarder och principer
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Handlingar till

Ärende 6

Filmstrategi för Gotland 2018-2023
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 131
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-24
• Filmstrategi för Gotland 2018-2023

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 131

Filmstrategi för Gotland 2018-2023

RS 2017/803
AU § 149

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Filmstrategi för Gotland 2018-2023 fastställs.
x Regionstyrelsen beviljas budgettillskott motsvarande 1 000 000 kronor för att
möjliggöra implementering och genomförande av filmstrategi för Gotland 20182023 (se även regionstyrelsens förslag till beslut i § 154 strategisk plan och budget).
x Region Gotlands filmverksamhet ska ha sin bas i Fårösund.
x

Regionstyrelsens beslut

Strategin kompletteras under rubriken 3. Strategins mål för filmen på Gotland
2023, på sidan 4, med ett ytterligare mål:
- 2023 ska filmsatsningen lett till fler jobb på norra Gotland och till utveckling
av Folkhögskolan i Fårösund
x Uppdaterad version av strategin bifogas kallelse till fullmäktiges sammanträde.
x

Regionstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till filmstrategi som förstärker
målsättningarna i kulturplan 2017-2020 och Vision 2025.
Strategin anger vägen för att stärka Gotlands filmposition och visar vilka prioriterade
områden som bör aktivitetssättas för att nå framgång. För förankring och bedömning
har förslaget till strategi varit på remiss såväl internt inom regionens förvaltningar
som hos externa aktörer. Svaren ger ett samlat positivt bemötande som stödjer
strategins innehåll.
Bedömningen är att en filmstrategi för Gotland skapar tydliga och långsiktiga mål för
regionens satsningar på film. Därmed ges förutsättningar för att olika satsningar
bättre kan samverka, att Gotland kan behålla sin framträdande plats på den nationella
filmkartan samt kan flytta fram sina positioner internationellt.
Bedömningen är också att implementering och genomförande av strategin inte är
möjlig utan ekonomisk förstärkning till stöd för de funktioner som ska realisera
strategins intentioner och aktiviteter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför en
budgetförstärkning riktad till utökning av tjänster (1,2 miljoner kronor (mnkr)), stöd
till semiprofessionell (0,2 mnkr) och professionell filmproduktion (1,5 mnkr)
finansierat genom regionstyrelsens näringslivsanslag, se särskilt ärende).
forts

19 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 131 forts
RS 2017/803

Arbetsutskottet föreslår att strategin kompletteras med ytterligare mål under rubriken
3. strategins mål för filmen på Gotland 2023, på sidan 4, gällande att 2023 ska filmsatsningen lett till fler jobb på norra Gotland och till utveckling av Folkhögskolan i
Fårösund samt att Region Gotlands filmverksamhet ska ha sin bas i Fårösund.
Arbetsutskottet föreslår också att regionstyrelsen beviljas budgettillskott gällande
Filmstrategi för Gotland 2018 - 2023 på 1,0 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Eva Nypelius (C) yrkar på budgettillskott 500 000 kronor enligt förslag till driftbudget redovisat av (C), (M) och (L), och i övriga punkter enligt arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att eget förslag vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2018-02-22, § 39
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-03-20, § 40
Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21, § 51
Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-11, § 114
Filmregion Stockholm Mälardalen 2018-04-09
Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/803
24 april 2018

Sandra Fröberg

Regionstyrelsen

Filmstrategi för Gotland 2018 - 2023
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Filmstrategi för Gotland 2018-2023 fastställs.
Regionstyrelsen beviljas budgettillskott motsvarande 1 400 000 kronor för att
möjliggöra implementering och genomförande av filmstrategi för Gotland
2018-2023.

Sammanfattning

Film och rörlig bild utgör en integrerad del av samhället och får allt större betydelse
för hur människor kommunicerar med varandra. I förlängningen blir förmågan att
kunna producera, förstå och kritiskt granska rörliga bilder en fråga om demokrati.
Filmen spelar även en viktig roll i varumärkesbyggande och stärker bilden av
Gotland. Filmområdet bedöms ha stora utvecklingsmöjligheter vilket gör att det blir
allt viktigare för Gotland att ha en tydlig strategi för det regionala arbetet med film.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till filmstrategi som förstärker
målsättningarna i kulturplan 2017-2020 och Vision 2025.
Strategin anger vägen för att stärka Gotlands filmposition och visar vilka prioriterade
områden som bör aktivitetssättas för att nå framgång. För förankring och bedömning
har förslaget till strategi varit på remiss såväl internt inom regionens förvaltningar
som hos externa aktörer. Svaren ger ett samlat positivt bemötande som stödjer
strategins innehåll.
Bedömningen är att en filmstrategi för Gotland skapar tydliga och långsiktiga mål för
regionens satsningar på film. Därmed ges förutsättningar för att olika satsningar
bättre kan samverka, att Gotland kan behålla sin framträdande plats på den nationella
filmkartan samt kan flytta fram sina positioner internationellt.
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Bedömningen är också att implementering och genomförande av strategin inte är
möjlig utan ekonomisk förstärkning till stöd för de funktioner som ska realisera
strategins intentioner och aktiviteter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför en
ramförstärkning riktad till utökning av tjänster, stöd till semiprofessionell och
professionell filmproduktion.
Ärendebeskrivning

Film och rörlig bild utgör en integrerad del av samhället och får allt större betydelse
för hur människor kommunicerar med varandra. I förlängningen blir förmågan att
kunna producera, förstå och kritiskt granska rörliga bilder en fråga om demokrati.
Filmen spelar även en viktig roll i varumärkesbyggande och stärker bilden av
Gotland. Filmområdet bedöms ha stora utvecklingsmöjligheter vilket gör att det blir
allt viktigare för Gotland att ha en tydlig strategi för det regionala arbetet med film.
För att kunna bidra till Gotlands vision 2025 och att stärka Gotland som en plats att
bo, leva och verka samt också stärka förutsättningarna att må målen i kulturplanen
har regionstyrelseförvaltningen arbetat fram ett förslag till filmstrategi för Gotland.
Sedan tidigare finns sådana strategier endast i Stockholms stad och Region Skåne.
Den långsiktiga målsättningen för strategin är att utveckla Gotland till en hållbar
filmregion. Ett av målen i Region Gotland kulturplan 2017-2020 är: Gotland är en av
Östersjöns mest attraktiva filmregioner inom såväl filmkulturell- och filmpedagogisk verksamhet
som kommersiell filmproduktion. Filmverksamheten på Gotland ska ge avtryck i hela
landet och även nå utanför landets gränser. Strategin syftar till att definiera en
gemensam väg för att utveckla Gotlands filmposition.
Filmstrategin har tre särskilt prioriterade områden:
- satsning på professionell filmproduktion,
- ökad satsning på semi-professionell produktion och
- stärkt samverkan mellan de olika filmverksamheterna
Filmstrategi för Gotland 2018 - 2023 har varit på remiss för att inhämta synpunkter
från bl a nämnder, Länsstyrelsen, aktörer inom branschen och näringslivet. Under
arbetet med genomgången av dessa svar har förvaltningen funnit stöd för remissversionen av Filmstrategi för Gotland 2018-2023 då samtliga instanser haft en positiv
eller stödjande bedömning av strategin. Några få synpunkter har inkommit kring de
två bifogade bilagorna. Dessa bilagor har därför uppdaterats och kallas vidare för
Reviderad Bilaga 1 och 2.
Bedömning

Filmen på Gotland har möjlighet att skapa tillväxt, stärka Gotlands attraktionskraft
och bidra till ett gott demokratiskt samhälle. Gotland har under många år satsat på
filmen men för att de olika filmrelaterade verksamheterna ska kunna bidra till en
gemensam vision för filmen behövs strategisk analys och långsiktighet.
Medielandskapet utvecklas och förändras i snabb takt vilket därmed ställer höga krav
på spetskunskap hos dem som arbetar med filmen som strategiskt verktyg för
samhällsutveckling. Det är även viktigt med långsiktighet, professionalism och
samverkan mellan olika filmaktiviteter för att Gotland ska vara en attraktiv och
konkurrenskraftig plats för filmskapande.
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Gotlands filmstrategi 2018 - 2023 skapar tydliga och långsiktiga mål för regionens
satsningar på film och säkerställer att de olika satsningarna samverkar, att Gotland
behåller sin framträdande plats på den nationella filmkartan samt flyttar fram sina
positioner internationellt.
För att kunna implementera och genomföra aktiviteter i den riktning som
Filmstrategi för Gotland pekar ut för filmen ser regionstyrelseförvaltningen ett
nödvändigt behov av att utöka tjänsteutrymmet för det regionala resurscentret Film
på Gotland som är drivande i frågan. Förvaltningen ser även ett behov av att utöka
de sökbara medel som finns för semiprofessionella produktioner samt ett fortsatt
stöd för den professionella filmproduktionen genom Gotlands Filmfond.
Utökat tjänsteutrymme Film på Gotland
1 200 000 kr
Äskandet gäller ett utökat tjänsteutrymme med motsvarande 2,0 tjänster fördelat på
följande bemanning:
Bemanning
Idag
Behov framåt
Utökning
Verksamhetsledare
50%
100%
+ 50%
Filmkonsulent
50%
75%
+ 25%
Filmkommissionär
0%
75%
+ 75%
Filmpedagog
50%
75%
+ 25%
Visning & teknik
50%
75%
+ 25%
Summa
2,0 tjänst
4,0 tjänst
+ 2,0 tjänst
Film på Gotlands verksamhetsledare är idag också regionens filmkonsulent, formellt
uppdelat 50/50. Den kombinationen bedöms inte effektiv och filmkonsulentens
uppdrag behöver skiljas från verksamhetsledarens och dess funktion behöver
förtydligas. Behovet av verksamhetsledare framåt bedöms vara en heltidstjänst. Såväl
filmstrategin som den troliga nationella produktionsrabatten som diskuteras och
förordas av bl.a. Tillväxtverket och Filminstitutet medför ett behov av en filmkommissionär. Det finns även ett behov av att förstärka det filmpedagogiska
uppdraget som en permanentning av det framgångsrika EU-finansierade projektet
RIBS, som avslutas 2018. En verksamhet som har stöttat unga gotländska kreatörer,
inte enbart inom filmområdet, att utveckla sina idéer och entreprenöriella förmågor.
Slutligen behöver arbetet med visning och spridning av filmkulturen på ön stärkas
samtidigt som den tekniska kompetensen inom nya format som t ex Virtual Reality
(VR) och Augmentet Reality (AR) behöver stärkas, varför även den tjänsten behöver
utökas.
Utökat stöd till semiprofessionell filmproduktion
200 000 kr
I linje med ovanstående behövs medel för att utöka stödet till semiprofessionell
produktion och talangutveckling.
Stöd till professionell filmproduktion genom Gotlands Filmfond 1 500 000 kr
Fortsatt stöd till professionell filmproduktion är upptaget som en del i separat ärende
rörande näringslivsanslaget.
Dessa satsningar i den regionala filmen ska ses som investeringar i den infrastruktur
som krävs för Filmstrategins framgång. Om Film på Gotland kan förstärkas
personellt och Region Gotland samtidigt tillskjuter medel för investeringar i semiprofessionell och professionell filmproduktion finns stora möjligheter till en positiv
utveckling med allt vad det innebär i form av ökade arbetstillfällen, ekonomisk
tillväxt och ökad besöksnäring.
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Förvaltningen föreslår därför regionfullmäktige att tillskjuta de aktuella medlen för att
möjliggöra genomförandet av Filmstrategi för Gotland 2018 - 2023. Konsekvensen
av en utebliven ekonomisk förstärkning innebär att de ambitioner som kommer till
uttryck i den föreslagna filmstrategin omöjligen kan realiseras.

Beslutsunderlag

Förslag till filmstrategi för Gotland 2018-2023
Regionstyrelsen 2018-02-22, § 39
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-03-20, § 40
Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21, § 51
Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-11, § 114
Filmregion Stockholm Mälardalen 2018-04-09
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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1. Inledning
Idag har mycket av det skrivna ordet ersatts av rörliga bilder som kommunikationsform i
takt med att vårt samhälle blivit digitaliserat. Det innebär att film och rörlig bild kommer
att spela en allt större roll i våra liv under lång tid framöver. Men det innebär också att det
blir allt viktigare att ha en tydlig strategi för det regionala arbetet med filmfrågor och för
vad filmen kan bidra med till Gotland.
Ett fortsatt strategiskt arbete med film är en av framgångsfaktorerna för den regionala utvecklingen. Gotlands filmstrategi 2018-2023 är det viktigaste redskapet för att få filmen att
bidra till Gotlands utveckling utifrån fundamenten bo/leva, verka och besöka.
Arbetet med filmstrategin har föregåtts av en bakgrundsanalys och en kartläggning av de
filmrelaterade verksamheterna på ön. Dessa ligger till grund för de mål och strategiska prioriteringar som presenteras i denna strategi.
1.1 Bakgrund

I ett av målen för den regionala kulturplanen 2017-2020, står att läsa: Gotland är en av Östersjöns mest attraktiva filmregioner inom såväl filmkulturell- och filmpedagogisk verksamhet som kommersiell filmproduktion. Filmverksamheten på Gotland ska ge avtryck i hela
landet och även nå utanför landets gränser.
Filmen på Gotland är rik både till omfång och innehåll och skapar tillväxt, stärker Gotlands
attraktionskraft och bidrar till ett gott demokratiskt samhälle. Gotland har under många år
satsat på filmen men för att de olika filmrelaterade verksamheterna ska kunna bidra till en
gemensam vision för filmen behövs strategisk analys och långsiktighet.
Medielandskapet utvecklas och förändras i snabb takt, givet den större samhällsrörelsen
mot mediekonvergens1 är det en rimlig tanke att filmen kommer att påverkas och förändras
i riktningar som idag är svåra att överblicka. Detta ställer höga krav på spetskunskap hos
dem som arbetar med filmen som strategiskt verktyg för samhällsutveckling. På många håll
har man insett filmens och filmproduktionens värde för regional utveckling. Därför blir det
allt viktigare med långsiktighet, professionalism och samverkan mellan olika filmaktiviteter
för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig plats för filmskapande.
Gotlands filmstrategi 2018-2023 skapar tydliga och långsiktiga mål för regionens satsningar
på film och säkerställer att de olika satsningarna samverkar, att Gotland behåller sin framträdande plats på den nationella filmkartan samt flyttar fram sina positioner internationellt.
1.2 Avgränsning och definition

I denna strategi används begreppet film för ett genomtänkt berättande i rörliga bilder oavsett visningsfönster.
Gotlands filmstrategi 2018-2023 är ett övergripande dokument med långsiktiga mål som
pekar ut en riktning för Gotlands filmpolitik. Strategin ska antas i Regionfullmäktige och
sedan ligga till grund för en handlingsplan som omsätter de övergripande målsättningarna
till verksamhet. I samband med att en ny kulturplan för Region Gotland kommer 2020 ska
filmstrategin uppdateras så att de fortsatt korrelerar.

1med

mediekonvergens menas olika former av likriktning och sammanslagning av olika medier.
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1.3 Målgrupp

Filmstrategin för Gotland berör alla som lever, bor och verkar på ön. Målgrupp är även
offentlig verksamhet, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer inom
filmrelaterad verksamhet, nationellt och internationellt.

2. Filmstrategins syfte
Syftet med denna strategi är att definiera en gemensam väg för att utveckla Gotlands filmposition så att Gotlands utveckling stärks utifrån fundamenten bo/leva, verka och besöka.
Filmen kan, i likhet med andra konstformer, hjälpa människor att förstå sig själva och tolka
sin omgivning. Både filmkonsumtion och filmskapande kan bidra till välbefinnande och
samhörighet oavsett bakgrund, personliga egenskaper eller grupptillhörighet. Horisontella
perspektiv är därför viktiga i allt filmarbete. Gotland kan, trots sitt geografiska läge, erbjuda
människor att delta i ett modernt samhällsbygge där filmen bygger en kollektiv identitet.
Den stärker gotlänningens självbild och omvärldens bild av vad Gotland och gotlänningen
är.
Filmsamarbeten med olika aktörer med geografisk spridning nationellt och internationellt
skapar långsiktighet och hållbarhet.
Filmen är viktig som en ekonomisk tillväxtfaktor för ön, inte bara på grund av de direkta
ekonomiska effekterna utan även för att det stärker öns status som kreativt nav.

3. Strategins mål för filmen på Gotland 2023
2023 präglas filmverksamheten på Gotland av samverkan mellan filmaktörer, filmkulturella
mötesplatser, civilsamhälle och näringsliv.
2023 är filmen en självklar del av den identitet som formar människorna som lever, bor och
verkar på Gotland.
2023 har Gotland tack vare sin unika geografiska position utvecklat internationella samarbeten med andra filmaktörer i Östersjöregionen men även aktörer i övriga världen.
2023 har Gotland stärkt position som plats för en bred flora av filmproduktion. Gotland
som inspelningsplats är attraktiv och känd för nationella och internationella produktioner.

4. Fokusområden
Som en del av arbetet med filmstrategin har fem fokusområden av strategisk betydelse
identifierats och kartlagts. Dessa ligger till grund för analysen av Gotlands samlade filmrelaterade verksamhet som följer i de strategiska prioriteringarna.
De utpekade områdena är: Filmproduktion, Filmkultur, Utbildning, Tillväxt & Attraktionskraft
och Utveckling av filmmediet.
4.1 Filmproduktion

Med filmproduktion avses såväl professionell filmproduktion, semi-professionell produktion som talangutveckling av filmskapare.
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Professionell filminspelning är en viktig del av den regionala utvecklingen på ön. Alla insatser för filmproduktioner, på olika nivåer, kan utvecklas och samordnas för att regionens
satsningar ska göra största möjliga nytta.
4.2 Filmkultur

Med filmkultur avses det filmkulturella arvet och medborgarnas rätt att ta del av och förstå
film som konstform, samhällsbyggare och demokrativerktyg.
Gotland har ett filmkulturellt arv som är inspirerande och av intresse både för gotlänningar
och för besökare från hela världen. Filmen speglar dåtid, samtid och framtid. Därmed är
såväl filmarv som ny film en utgångspunkt för det demokratiska samhället. Möjlighet att se
film tillsammans och delta i filmkulturella evenemang över hela ön gör Gotland till en mer
attraktiv plats att leva och verka på om filmarvet förvaltas och tillgängliggörs.
4.3 Utbildning

Med utbildning avses insatser för att höja kunskapsnivån inom filmområdet och ge verktyg
för eget skapande.
Gotland har ett utbildningsutbud inom filmområdet som löper från grundskola till eftergymnasial nivå. Det bedrivs också utbildningsinsatser av mer specifik och riktad karaktär
från amatör, barn och unga till professionella. Utbildning bidrar till öns kompetensförsörjning inom området och säkerställer mediekompetens hos befolkningen.
4.4 Tillväxt och attraktionskraft

Med tillväxt och attraktionskraft avses de direkta, indirekta och inducerade2 effekterna som
filmrelaterad verksamhet har på det lokala näringslivet. Det kan till exempel handla om alla
de varor och tjänster som en filmproduktion konsumerar och den turism som genereras
direkt av filmarvet.
Filmen bidrar också till fotspårsturism och nya reseanledningar året runt. De långsiktiga
effekterna av detta är svåra att beräkna men filmrelaterad verksamhet stärker Gotlands attraktionskraft både för besökare och de som vill leva och verka på ön.
4.5 Utveckling av filmmediet

Med utveckling av film och rörlig bild avses satsning på innovation på området och samverkan med olika aktörer.
På Gotland finns erfarenhet av att arbeta med innovativa utvecklingsprojekt. Ön kan fortsätta att utnyttja sin geografiska position till att bygga nationella och internationella samarbeten som utvecklar filmmediet och för samman branscher och kreatörer från olika discipliner.

direkta effekter är den konsumtion som uppstår vid filmrelaterad verksamhet i form av tex catering, transporter och evenemangsbiljetter. De indirekta effekterna är den spridningseffekt som uppstår till följd av filmrelaterade verksamhet bland underleverantörer som tex
råvaror och drivmedel. De inducerade effekterna är de spridningseffekter som uppkommer på grund av ökad inkomst i regionen som
invånarna spenderar i regionen.

2
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5. Strategiska prioriteringar 2018 - 2023
För att nå filmstrategins mål är tre områden särskilt prioriterade.
5.1 Satsning på professionell filmproduktion på Gotland.

Filmproduktion på Gotland bidrar med ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, gynnar korsbefruktning mellan olika konstarter och stärker varumärket Gotland. Det gör även Gotland
attraktivt och spännande utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Filmproduktion bidrar med
inspiration och framtidstro, det är roligare att bo på en plats där det händer spännande saker. Förutom direkt ekonomisk tillväxt verkar filmproduktion kompetenshöjande för övrig
näring på ön, många kommer att bidra till filminspelningar inom ramen för helt andra
branscher.
5.2 Ökad satsning på semi-professionell produktion och talangutveckling.

Det är viktigt för unga människor på Gotland att se att det finns en möjlighet att utvecklas
konstnärligt på ön. Genom att stärka den semi-professionella produktionen och talangutveckling stärks länken mellan de olika produktionsnivåerna i den regionala filmen. En tydlig
trappa från semi-professionell nivå via talangutveckling mot professionell nivå bidrar till att
säkerställa och bibehålla filmkompetensen på ön.
5.3 Stärkt samverkan mellan de olika filmverksamheterna.

Filmen på Gotland ska präglas av synlighet, öppenhet och samverkan med civilsamhälle
och näringsliv. Det är avgörande för förankring och synliggörande av filmverksamheterna
såväl till de egna medborgarna som till omvärlden. Alla regionala filmsatsningar ska hänga
ihop och berika varandra. Därför måste en samverkan formaliseras och en samlande strategisk funktion skapas för att få största möjliga utväxling av regionens insatser. För att de olika filmverksamheterna ska kunna utvecklas var för sig och tillsammans behövs långsiktighet och flexibilitet i prioriteringar.
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Strategi för rörlig bild och film
Bilaga 1
Kartläggning av filmområdet på Gotland med förslag på
positionsförflyttande åtgärder
Fem fokusområden har identifierats: Filmproduktion, Filmkultur, Utbildning,
Tillväxt & Attraktionskraft och Utveckling av film- och rörlig bildmediet. I
kartläggningen beskrivs vad som görs inom respektive område, exempel på vilka
effekter som förväntas genom satsningar på området, på kritiska framgångsfaktorer
för att nå uppsatta effekter, på befintliga framgångsfaktorer samt exempel på
åtgärder för att en positionsförflyttning ska kunna åstadkommas. Tanken är inte att
alla positionsförflyttande åtgärder skall, eller ens bör, genomföras utan
kartläggningen ger snarare en palett av möjliga åtgärder inom respektive område
och blir därigenom ett underlag för framtida prioriteringar.

Fokusområden för positionsförflyttning
Filmproduktion
Nuläge:
Gotland attraherar professionell produktion främst genom sina attraktiva
inspelningsplatser och genom finansiering via Gotlands Filmfond och medlemskap i
Filmregion Stockholm Mälardalen (FRSM). FRSM har uppdraget att samproducera
och investera i professionell filmproduktion via Gotlands Filmfond och är även
stödjande resurs gentemot Region Gotlands regionala filmresurscentrum, Film på
Gotland (FPG), för att skapa överbryggning mellan talang och professionell bransch.
En del av FRSM:s verksamhet är filmkommissionsarbete1 vilket är en tjänst som
Gotland delar med FRSM:s övriga medlemmar. FPG arbetar med lokal
filmkommission och stöd, till såväl professionell produktion som talangutveckling
och semiprofessionell produktion, i form av ekonomiska bidrag, handledning och
teknikutlåning.
Talangutveckling sker också genom Film på Gotlands riktade insatser som
exempelvis Talangdagarna på Fårö i samverkan med Bergmancenter och
filmregionerna2, seminarier/fortbildning i samverkan med Stockholms Dramatiska
högskola samt arbete med daglediga och ensamkommande med filmen som verktyg.
Exempel på effekter:
• Satsade medel bidrar till ökad BRP (bruttoregionalprodukt)

1

Filmkommission innebär service till filmproduktion i form av kunskap om regionala och lokala
produktionsförutsättningar. Det kan exempelvis röra sig om information om lämpliga
inspelningsplatser.
2

Filmregionerna är samlingsnamn för landets 19 regionala resurscentra

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Filmproduktion skapar arbetstillfällen och ökad tillväxt genom direkta3,
indirekta4 och inducerade effekter5
Filmproduktion exponerar ön och stärker varumärket Gotland
Filmproduktion bidrar till stolthet och stärkt identitet för boende på ön
Filmproduktion främjar besöksnäringen och attraherar besökare med
kulturella intressen.
Filmproduktion ger deltagare i de lokala filmutbildningarna möjlighet att
genom praktik få erfarenhet av filmarbete i professionella produktioner.
FRSM kan villkora finansiering till produktioner med att praktikanter från
lokala filmutbildningar anlitas
Genom medlemskapet i FRSM får de lokala utbildningarna tillgång till fler
produktioner än de som på Gotland.
Medlemsskapet i FRSM och de produktioner det medför ger de lokala
utbildningarnas deltagare möjlighet till praktiskt erfarenhet av att delta i
professionell produktion.
Filmproduktion ökar sysselsättningen inom kulturella och kreativa näringar
(KKN) dels direkt genom att musiker, författare och andra kreatörer även
kan arbeta inom filmen och dels indirekt genom att aktiviteter inom KKN har
en trendens att ”smitta” av sig på andra KKN
Den lokala filmkompetensen höjs i och med samproduktioner med
professionell film.
Individuella framgångssagor inom filmområdet ger goda förebilder och
inspiration
Filmproduktion ger fler möjlighet att uttrycka sig genom filmmediet vilket
också kan leda till att fler tar steget mot professionell film.
Filmproduktion ger ökad kännedom om Gotlands möjligheter gällande film
genom nationella fortbildningsinsatser, talangdagarna m.m.

Exempel på kritiska framgångsfaktorer:
• Långsiktig och förutsägbar satsning. Det tar tid att attrahera produktion. De
som varit här måste kunna komma tillbaka men det kan ta flera år innan en
producent har en ny produktion aktuell för ön
• Flexibilitet i filminvesteringar. Filmproduktion är en komplex verksamhet
och de som investerar i film måste vara lyhörda och flexibla
• En välfungerande filmkommission. Det behövs service för att skräddarsy
regionens erbjudande eftersom filmbranschen har korta ledtider och gärna
återvänder till kända produktionsmiljöer.

3

Direkta effekter utgörs dels av den arbetskraft som krävs för att producera film, dels den arbetskraft
som krävs för att producera allt annat som efterfrågas direkt i samband med filmproduktionen, t.ex.
mat och logi, drift av lokaler, transportpersonal mm.
4

De indirekta effekterna definieras som de spridningseffekter som uppstår pga. en ökad efterfrågan i
underleverantörsleden. Till restauranger behövs t.ex. råvaror och till transporter behövs drivmedel och
i förlängningen service och reparationer.
5

De inducerade effekterna definieras som de spridningseffekter som uppkommer pga. ökad inkomst i
regionen (som resultat av den direkta och indirekta sysselsättningseffekten), som invånarna till viss
del spenderar på varor och tjänster som produceras i regionen och som därmed innebär en ytterligare
efterfrågan på arbetskraft och produktion i regionen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydlig extern kommunikation för produktioner som är intresserade av att
producera och/eller postproducera6 film på ön
Tillgång till produktionspersonal och framförallt filmarbetare inom B- och Cfunktioner7
Fungerande infrastruktur (mat, transporter, boende m.m.)
Unika och attraktiva inspelningsmiljöer.
Lokal förankring hos politiker, tjänstepersoner och medborgare. Det behöver
finnas förståelse och förankring för filmarbetet och varför regionen satsar på
filmen
Effektiv tillståndshantering (Polis, Länsstyrelse, Region Gotland – TKF, SBF,
RSF)
Ett filmkulturellt arv som gör ön och dess inspelningsplatser kända för nya
filmskapare
Regionala och nationella nätverk inom filmområdet
Teknikpool hos FPG (för talang och semiprofessionell produktion)
Bred kompetens inom filmområdet

Exempel på befintliga framgångsfaktorer:
• Attraktiva och för Sverige unika inspelningsplatser
• Korta avstånd lokalt på ön vilket gör filminspelningar effektivare
• Välvillig inställning från gotlänningen till produktioner
• Bra och kreativ arbetsmiljö tack vare ö-läget. Möjlighet till arbetsro för
inspelningar vilket skapar teamkänsla
• Då FRSM sköter förvaltningen av flera filmfonder och därmed har goda
utbyggda kontaktytor mot svensk och internationell filmbransch finns det
starka skalfördelar för Gotlands Filmfond.
• Genom medlemskap i FRSM får Gotlands Filmfond tillhgång till hög
kompetens kring samproduktion, avtalsjuridik och annan
produktionsadministration.
• Attraktiva fritidssysselsättningar och bra utbud av natur, kultur och mat
• Praktiska stödstrukturer finns lokalt genom FPG och ”location service”8
• Viss filmkompetens i form av lokala filmarbetare finns på ön
• Det filmkulturella arvet skapar attraktivitet till ön som produktionsplats
Exempel på åtgärder för att göra en positionsförflyttning:
• Allokera mer till projektutveckling på lokal nivå för att säkerställa bra
utveckling från semiprofessionell till professionell produktion
• Allokera mer medel till investeringar i filmproduktion för att öka
möjligheten att attrahera ytterligare produktion

6

Postproduktion eller efterbearbetning utgörs av aktiviteter som klippning, ljudläggning, grafisk
bildbearbetning mm
7

B- och C-funktioner utgörs av personal som har en stöttande funktion i relation till filmteamets
centrala funktioner. B- och C-funktioner kan exempelvis vara passare, B-fotograf, fotoassistent el.
liknande
8

Location service är bolag specialiserade på att tillhandahålla och samordna erforderliga resurser för
filmproduktioner

•
•
•
•
•
•

Skapa långsiktighet i filmfonden för att kunna satsa flexibelt. Vissa år
behöver man satsa mer på en film eller på flera filmer, andra år mindre.
Fonden bör ha utrymme för detta utan att invänta politiska beslut
Förstärkning och formalisering av samverkan mellan FPG (resurscentrum),
Gotlands folkhögskolas filmutbildningar och FRSM/Gotlands filmfond.
Förstärkning av filmkommissionen regionalt.
Tydliggöra koppling mellan produktion och filmkultur och utökat
verksamhetsstöd för detta skulle öka intresset för filmen
Vid ett framtida införande av produktionsrabatter9, skapar Gotland genom
sitt strategiska filmarbete, en tydligare infrastruktur för ett större antal
internationella filmproduktioner.
Tydliggöra en ”brygga” mellan det filmkommissionära arbetet lokalt (FPG)
och FRSM.

Filmkultur
Nuläge:
Med filmkultur avses medborgarnas rätt och möjlighet att skapa och ta del av film
och rörlig bild som konstform, som samhällsbyggare och demokrativerktyg. Filmen
har precis som andra konstformer ett eget värde vilket ger oss möjlighet att tolka
och förstå oss själva och vår samtid.
Gotland har en lång historia som produktionsplats för några av filmhistoriens
viktigaste filmer såsom Persona, Pippi Långstrump på rymmen med flera som har
resulterat i framväxandet av bland annat Bergmancenter och Kneippbyn.
En infrastruktur av visningsmöjligheter finns genom de 11 digitaliserade biograferna
som finns från Burgsvik på Sudret till Fårö i norr. Biograferna ger människor
möjlighet att dela och diskutera filmupplevelser.
Exempel på effekter:
• Satsade medel bidrar till ökad BRP (bruttoregionalprodukt).
• Satsning på filmkultur exponerar ön
• Satsning på filmkultur skapar nya branscher KKN
• Ökad turism när filmarvet exponeras
• Satsning på filmkultur bidrar till stolthet och identitetsskapande för boende
på ön som har tillgång till ett rikt kulturutbud och en rik kulturhistoria
• Film som media bidrar till samhällsdebatten
• Ökad MIK- kompetens10 hos gotlänningen
• Gotland som filmcentrum blir känt och eftertraktat både nationellt och
internationellt
• Ger medborgarna ökat självförtroende och fler valmöjligheter framgent
• Ökad inkludering och engagemang i samhällsutvecklingen
• Satsning på filmkultur säkerställer arbetet med värdegrundsfrågorna
9

Produktionsrabatter är ett samlingsnamn för olika former av ekonomiska incitament
(skattelättnader) för att attrahera produktion. Tillväxtverket har, på uppdrag av regeringen,
utrett frågan om produktionsrabatter. I rapporten föreslås att Sverige inför någon form av
produktionsrabatter i likhet med ett flertal andra europeiska länder
10

medie- och informationskunnighet

Exempel på kritiska framgångsfaktorer:
• Biografstruktur
• Ett fungerande och starkt föreningsliv gällande biograf/visning
• Samverkan mellan olika aktörer inom de filmkulturella verksamheterna för
att tillgängliggöra filmen.
• Samarbete med civilsamhället gällande horisontella perspektiv
• Samarbete internt (mellan UAF, SOF)
• Civilsamhälle och näringsliv som arbetar med Gotlands filmkultur
• kompetens inom filmområdet
Exempel på befintliga framgångsfaktorer:
• Utbyggt digitaliserat biografnätverk vilket ger ett ökat intresse för filmen,
också som konstform.
• Ett sug efter det gotländska filmarvet tack vare Bergman, Pippi och de
attraktiva inspelningsplatserna
• Bergmancenter och Bergmangårdarna
• Bred kompetens inom filmområdet
Exempel på åtgärder för att göra en positionsförflyttning:
• Satsning på civilsamhället och föreningarna gällande biografverksamheten
och där filmen används som ett pedagogiskt verktyg för lärande
• Civilsamhälle och näringsliv stöttas ytterligare för att bidra till arbete med
filmkultur
• Öka samverkan mellan olika aktörer inom de filmkulturella verksamheterna
för att tillgängliggöra filmen.
• Utveckla mötesplatsen biografen
• Tydliggöra kopplingen mellan produktion och filmkultur. Utökat
verksamhetsstöd för detta skulle öka intresset för filmen
• Möjliggöra för Gotlands bibliotek att streama film liksom många andra
kommunala bibliotek i landet
• Filmstrategiskt arbete

Utbildning
Nuläge:
På Gotland finns utbildningar på flera olika nivåer. De små barnen nås då
Kulturskolans pedagoger utbildar förskolans personal inom området. Kulturskolan
når barnen i grundskolan med olika filminsatser. Gymnasieskolan erbjuder bland
annat medieinriktning på samhällsvetenskapliga programmet. Guteskolan har en
gymnasieutbildning med inriktning på spel.
På Folkhögskolenivå bedrivs manus- och filmutbildning. Uppsala Universitet,
Campus Gotland har kursmoment som handlar om rörlig bild i en tredimensionell
miljö och kurser i speldesign.
Exempel på effekter:
• Utbildning ger fler utbildade filmarbetare
• Utbildning ger fler med kompetens inom rörlig bild
• Utbildning skapar både bredd och spets inom området

•
•
•
•

Utbildning ger ökat antal filmproduktioner
Utbildning ger ökad inflyttning för att gå utbildningar
Ökad kännedom om filmmediet och dess verkan
Framtida filmarbetare får en anknytning till ön

Exempel på kritiska framgångsfaktorer:
• Bibehållen kompetens – att de som utbildat sig inte flyttar från ön
• Samverkan mellan FRSM, Film på Gotland och utbildningarna på ön
• Flexibilitet gällande utbildningsbehov och kompetensutveckling på området
Exempel på befintliga framgångsfaktorer:
• Basen med filmarbetare fylls på
• Utbildningen bidrar till bättre produktionsstruktur
• Utbildning ger tillgång på assistentfunktioner vid professionella inspelningar
• Elever/studenter erbjuds praktik i professionella produktioner
Exempel på åtgärder för att göra en positionsförflyttning:
• Öka antalet produktioner i syfte att öka antalet arbetstillfällen
• Bredda kompetensen hos befintliga yrkeskategorier som levererar tjänster
till filmbranschen för att möta behoven inom näringen. Ex Ljus/ljud firmor
som även kan arbeta med filmljud/ljus, truckförare som kan serva
filmbranschen, eventpersonal som kan utbildas till platschef/platsassistent/
locationscouter etc.
• Stärka och höja kompetensnivån gällande film och rörlig bild inom
lärarkåren, skolledare, tjänstepersoner och politiken
• Öka andelen gotländska elever på FHSK genom samarbete med
gymnasieskolorna och fritidsbaserad filmverksamhet (för att få större
filmindustri och behålla investerade utbildningsmedel)
• Omdefiniera och utveckla hur vi jobbar med utbildningsinsatser, ”trappan”
ska funka, vad behöver vi för kompetensutveckling, fånga upp lokala
människor för ”omskolning”. Se och rikta de samlade utbildningsinsatserna.
• Certifiering av examinerade elever
• Samarbete andra filmarbetarutbildningar, Trollhättan, STDH mfl

Tillväxt och attraktionskraft
Nuläge:
Med tillväxt och attraktionskraft avses de direkta, indirekta och inducerade
effekterna som filmproduktioner har på det lokala näringslivet.
När filmproduktion förläggs till en plats innebär det en direkt efterfrågan på
arbetskraft, varor och tjänster, såsom mat och logi, transporter eller material. Den
sysselsättning och den produktion som krävs för att möta denna efterfrågan
definieras som filmproduktionens direkta effekter. Indirekta effekter uppstår
genom att de företag som levererar varor och tjänster till produktionen köper varor
och tjänster från underleverantörer. Inducerade effekter uppstår i samband med
inkomstökningen i regionen som uppkommer till följd av den ökade sysselsättningen
(dvs. de direkta och indirekta effekterna), inkomster som bl.a. spenderas på

tjänster och varor i regionen, som i sin tur leder till ytterligare spridningseffekter i
ekonomin.
Till detta kommer marknadsföringsvärden för regionen som är mer svårmätbara
men som kan ge stärkt besöksnäring, fotspårsturism11 , merförsäljning då
varumärket Gotland stärks genom uppmärksamhet och blir nationellt och
internationellt känt och eftertraktat. Stärkt varumärke kan även leda till ökad
inflyttning eller minskad utflyttning.
Exempel på effekter:
• Satsade medel bidrar till ökad BRP (bruttoregionalprodukt).
• Filmen exponerar ön
• Filmen skapar arbetstillfällen både direkt inom filmen samt ökad tillväxt
genom lokal spendering på varor och tjänster
• Filmen stärker besöksnäringen, förlänger säsongen och kan bidra till en
annorlunda turism
• Filmen bidrar till stolthet och identitetsskapande för boende på ön
• Filmen skapar möjlighet för nya tjänster och produkter att utvecklas
• Filmen skapar nya nätverk mellan olika aktörer vilket ökar kompetensen hos
alla
Exempel på kritiska framgångsfaktorer:
• Struktur och samverkan kring transportlösningar, både på ön och till och från
fastlandet.
• Väl upparbetade samarbeten mellan filmen och näringslivet för att kunna
facilitera filmproduktioner
• Förståelse hos näringslivet för filmproduktioners särskilda villkor och
utmaningar samt näringslivets egna möjligheter
• Tillståndshantering och smidighet genom filmkommission och
tillståndsnätverk
• Hög servicenivå och kunskap om bra service
• Näringsliv och civilsamhälle som hittar nya möjligheter med filmen som
draghjälp (T.ex. fotspårsturism)
Exempel på befintliga framgångsfaktorer:
• En vilja att ta tillvara på möjligheterna
• Korta led och beslutsvägar
• Infrastruktur byggt för högsäsong vilket ger god kapacitet och bra priser
under höst, vinter och vår
• Intresse för investering hos privata aktörer
• Erfarenhet av filminspelning och produktioner
• Besöksnäringen och filmnäringen har gemensamma beröringspunkter,
exempelvis logistik och catering
• Erfarenheter av fotspårsturism och annan filmrelaterad verksamhet
Exempel på åtgärder för att göra en positionsförflyttning:
• Arbeta med kompetenshöjning och information till näringslivet genom
informations- och nätverksträffar gällande film.
11

turister som reser i filmers fotspår

•
•
•
•
•

Skapa kontinuerlig dialog mellan filmen och näringslivet.
Regionen underlättar tillståndshantering/kommunikation med filmbranschen
Näringslivet lär sig mer om avtal/rättigheter med filmproduktioner för att
dra nytta av filmproduktion i ett marknadsföringssyfte.
Utnyttja kompetensen inom FRSM vad gäller avtal och rättigheter
Stötta näringsliv och civilsamhälles initiativ för att hitta nya möjligheter i
filmens spår (t.ex. fotspårsturism)

Utveckling av filmmediet
Nuläge:
En utveckling på området måste alltid vara i fokus för att Gotland fortsatt skall
vara en viktig aktör på området. Gotland måste förhålla sig till och stödja
filmmediets utveckling för att inte bli en museal skärva av det som är berättande i
rörliga bilder.
Med utveckling av film och rörlig bild avses satsning på innovativa projekt på
området, samverkan med olika aktörer och ett arbete med barn och unga där de
får utvecklas med film och rörlig bild som pedagogisk metod.
Gotland har varit framgångsrikt på att söka projektmedel för att utveckla projekt
relaterade till film och rörlig bild. Ett exempel är den app som tagits fram,
”Gotland Filmsafari”, finansierat med regionala utvecklingsmedel (1:1 medel).
Andra utvecklande insatser inom film är ”Gotland Film Lab”, ett samarbete mellan
de internationella konstnärsresidensen och Film på Gotland som syftar till att
stärka den konstnärliga filmen, med stöd av Kulturrådet. ”RIBS – Rolling images in
business startups" – ett EU-finansierat ungdomsprojekt där Gotland tillsammans
med Åland, Finland, Estland och Stockholm arbetar för att utveckla ungdomars
eget skapande i en internationell kontext. Bergmangårdarnas residensstipendier
har ett internationellt renommé och lockar många till ön.
Exempel på effekter:
• Utveckling av filmmediet exponerar ön
• Utveckling av filmmediet skapar arbetstillfällen i form av
projektanställningar
• Utveckling av filmmediet bidrar till utveckling av KKN
• Utveckling av filmmediet stärker besöksnäringen bland annat via filmappen
• Gotland kan med små medel inta en stark position när det gäller
kulturutveckling och som testplats för nya satsningar
• Utveckling av filmmediet ger stolthet och identitetsskapande för boende på
ön när Gotland ligger i framkant gällande kulturutveckling
• Genom filmen som verktyg ökar tillväxten inom flera branscher på ön
• Nya branscher växer fram
• Ökad kompetens inom innovation och utveckling?
Exempel på kritiska framgångsfaktorer:
• Innovationskompetens och mod att satsa på nya, oprövade områden
• Kompetens kring kulturutveckling och projektfinansiering
• Utvecklat samarbete mellan öns filmaktiviteter och med andra KKN
• Samarbete med andra aktörer (t.ex. besöksnäring)

•

Kontaktytor med andra aktörer nationellt och internationellt

Exempel på befintliga framgångsfaktorer:
• Stor kunskap om externa medel och projektstöd
• Bergman som starkt varumärke
• Kontaktytor med andra aktörer nationellt och internationellt
• Attraktiv mötesplats för kulturskapare
• Kompetens och vana vid att arrangera utvecklingsprojekt (t.ex.
Talangdagarna eller konstnärsresidens)
Exempel på åtgärder för att göra en positionsförflyttning:
• Prioritera en samlad utvecklingsinriktning
• Skapa mötesplatser för innovation och utveckling
• Synliggöra filmområdets utveckling
• Prioritera samverkan mellan olika filmaktörer och med aktörer inom
angränsande verksamheter
• Resurssätta utvecklande verksamhet inom filmområdet

Sammanfattning och avslutning
Det finns goda filmresurser på Gotland, inte minst i form av kompetens hos de olika
filmrelaterade verksamheterna. Det finns också ett näringsliv med vana att
tillgodose behov som liknar filmbranschens behov. Exempelvis besöksnäringen är
bra på att tillhandahålla mat, logi och logistiktjänster. Att vara en ö ger Gotland en
unik och speciell position. En ö är svårtillgänglig men ger också unika möjligheter.
Kartläggningen visar att satsning på film och rörlig bild kan få stora positiva
effekter på flera nivåer i regionen. Effekterna kan vara långt vidare än de
ekonomiska efterfråganseffekter som kanske är lättast att mäta.
Kartläggningen visar också att flera av de åtgärder som listats för att åstadkomma
positionsförflyttning inom de olika filmstrategiska områdena, inte i första hand
fordrar större ekonomiska satsningar. Det handlar i många fall mer om utveckling
av samordning, resursutnyttjande och av arbetsmetoder.
I detta avseende pekar kartläggningen därför på betydelsen av att Region Gotlands
Filmstrategi 2018-2023 följs upp med en konkret handlingsplan.

Filmstrategi 2018-2023. Inventering av rörlig bild, Gotland

Kategori

Innehåll

Tillhörighet

Anställda

Film på Gotlands uppdrag är att
stärka och utveckla filmen på
Gotland bland annat genom :
filmkommission. samverkan
mellan resurser och
kompetenser talangutveckling,
stöd till produktion av kort- och
dokumentärfilm.

Region Gotland

2
Sandra Fröberg
Ylva Liljeholm

Talangdagarna

Film på Gotland i samarbete
med filmregionernas
medlemmar arrangerar
talangdagar på Fårö under
Bergmanveckan. Talanger från
hela landet bor och arbetar
tillsammans, möter inspiratörer
från branschen och tar del av
Bergmanveckans program.

Region Gotland

Sandra Fröberg

Science park Gotland

Science Park Gotland har
Inkubatorverksamhet som
kärna, denna syftar till att stödja
och möjliggöra kontakter
mellan idébärare, visionärer och
problemlösare från alla delar av
samhället.
Inkubatorverksamheten
fokuserar främst på de tidiga
stadierna av en idébärares resa
där idéutveckling är centralt.

Region Gotland,
Uppsala
universitet

Talangutveckling Film på Gotland

Beskrivning

Detaljer

Bransch
Produktionsbolag

Produktionsservicebolag

Triq produktion

Triq Produktion producerar naturfilm,
barnprogram och dokumentärer.

Handelsbolag

Rumblewood

Produktionsbolag med fokus på reklam. Privat
Gör allt ”in-house”. Har ett koncept som
är baserat på olika ”kit” där de erbjuder
produktion för fast pris.

2
Sasa Jancic
Jaqueline Ragheb

Segerberg Media

Produktionsbolag med fokus på prod av drönarrörlig bild till sociala medier. Tv-reklam. kompetens,
moderna
mediaproducent
er.
ljud

2,5
Olof Segerberg
seb havd
erik landerdag

Media2U

Ett företag med bas på Gotland som
fokuserar på att ge kreativa lösningar
inom webb, film, foto, appar och sociala
medier.

2 anställda
VD: Johan Norrby

Kornettfilm

Kornett-film erbjuder professionella
tjänster inom film och foto.

1

The Line Gotland

Erbjuder tjänster inom prod.service,
casting, teknik, logistik.

Ingela Tanaka

Lång erfarenhet av filmbransch. Arbetar Aktiebolag
med scenografi casting, plats. m.m.

Aktiebolag

3
Tina-Marie Qwiberg
Mikael Qwiberg

10
3 anställda
Olivia Munck
(exekutiv prod)

Gotlands filmfond

Gotlands filmfond AB:s uppdrag är att
stimulera filmproduktioner på Gotland
samt skapa underlag för film- och
bokrelaterad turism.

Region Gotland 1
Filmregion
Lisa Widén
Stockholm.Mälar
dalen

Filmarbetare

På Gotland arbetar ca 70
personer med film. Främst i B/C
funktioner.

Länsfilmskonsulent

Har, precis som andra
länskonsulenter, ett
utvecklingsuppdrag på
området. Att jämföra med de
strategiska funktioner.

Region Gotlsnd

Tf / Sandra Fröberg

Filmkommissionär
Filmregionen

Funktion som ligger hos FRSM i
Stockholm vars arbete är att
arbeta med Filmkommission
övergripande och på en
strategisk nivå. marknadsför
Gotland som en del av en
attraktiv filmregion.

Filmregion
StockholmMälardalen

Mia Uddgren

Filmkommissionär lokalt

Marknadsför Gotland som filmö, skall attrahera produktioner,
hitta inspelningsmiljöer och
förenkla logistik och
tillståndshantering.

Region Gotland

Ville Jegerhjelm

Funktioner
övriga

Stiftelser/
institutioner
Bergmancenter

Drivs i stiftelseform. Har
som mål att genom
Bergmancenter förvalta och
utveckla den publika delen av
Ingmar Bergmans arv.

Stiftelse

Ordförande: Jannike
Åhlund
Verksamhetsledare:
Christina jardim
Ribeiro

Bergmangårdarna

Stiftelsen Bergmangårdarna på
Fårö är en norsk[1] stiftelse med
uppgift att driva ett
kulturcentrum i Ingmar
Bergmans tidigare fastigheter
på Fårö.

Norsk Stiftelse

Ordförande
stiftelsen: Kerstin
Brunnberg

Baltic art center

Residensverksamhet för
konstnärer inom alla områden.

Arkivcentrum

Arkiv där handlingar och
dokumentation från Gotland
bevarats. I samband med
digitaliseringen tillgängliggörs
materialet för allmänheten. Här
är de rörliga bilder som finns av
intresse. Bland annat används
de i appen ”Gotland film safari”

Gotlands museum
Länsmuseet på Gotland

Genom att samla,
Museet driver ett projekt: ”I Tjelvars
tillgängliggöra och sprida
fotspår” som handlar om hur rörlig bild
kunskap om Gotlands natur,
kan tillgängliggöra.
konst och kulturarv bevarar och
vårdar museet de gemensamma
minnena.

Verksamhetsledare:
Anna Norberg
Region Gotland,

Jeremy Hardy
Museipedagog
jeremy.hardy@gotla
ndsmuseum.se

Utbildning
Gymn.utbildning

Samhällsvetenskapligt program
med mediainriktning, Har
media-relaterade kurser på 600
poäng.

Region Gotland

Kjell Ekman
Pierre Wilén

Gotlands Folkhögskola

Gotlands folkhögskola bedriver
utbildning i manus &
dramaturgi samt utbildning i
filmhantverk. Båda riktade till en
kommersiell filmbransch.

Gotlands
Folkhögskola

2,5
Arvid Unsgaard
Staﬀan Enström
Ville Jegerhjelm

Grundskola

Kulturskolan på Gotland
genomför utbildningsinsatser i
grundskolan i hur berätta med
rörliga bilder. Genomförs med
medel från
samverkansmodellen.

Bergmanveckan

Bergmanveckan är ett årligt
återkommande sommarfestival
som arrangeras av Stiftelsen
Bergmancenter på Fårö.
Bergmanveckan är en hyllning
till Bergmans konstnärskap,
med filmer, föreställningar,
samtal och föreläsningar.

Kjell Malmros
Pierre Wilen

Besökare: Wim Wenders, Kenneth
Branagh, Harriet Andersson, Bibi
Andersson, Liv Ullmann, Ang Lee, JeanPierre och Luc Dardenne, Jon Fosse,
Andrej Zvjagintsev,

Stiftelsen
Bergmancenter

Ordförande
stiftelsen: Jannike
Åhlund

Biograf/visning
Biostaden Borgen

Svenska bio Visby

Folkets Bio Visby

Bildades av filmare och publik
för att skapa en arena för den
svenska filmen producerad
utanför de stora bolagen och i
samma mån de delar av världen
som inte tidigare nått in till
västvärldens biosalonger

Visby filmstudio

Filmstudios

KUNO filmstudio
Visby filmstudio
Hemse ungfilmstudio

Hemse ungfilmstudio är Sveriges enda
för unga

Film på Gotland

Kultskräck
IKON
Dive-in bio
Bergmanveckan m.m.

visningar,

Aktiebolag

Stina Gellerstedt

Föreningen Landsortsbiografer
Gotland

Lokal intresseförening (ideell
förening) som driver frågor
kring visningskultur på den
gotländska landsbyggden.

Ordförande är Christer Norrby.

Drivs av
landsortsbiograf
erna med stöd
av FPG.

Sudersandsbiografen

Säsongsöppen biograf på Fårö

Kontaktperson Ulf Slotte. Biografen är
inrymd i en gammal lada, finns stort
kulturhistoriskt värde då biografen
användes flitigt av Ingmar Bergman.

Förening

Slitebio

Biograf i Slite

Kontaktperson Lena Björk.

Förening

Bio Roy

Säsongsöppen biograf i
Fårösund

Kontaktperson Anette Gjörloﬀ Wingren.

Katthammarsviks Bio

Säsongsöppen biograf på
Östergarnslandet

Tillhör nätverket Folkbio, kontaktperson Förening
är Torsten Andersson. Biografen är
inrymd i bygdegården.

Lokaler & resurser

Spel

Garda

Säsongsöppen biograf i Garda

Tillhör nätverket Folkbio, kontaktperson Förening
är Kjell Arvidsson. Biografen är inrymd i
bygdegården.

När bio

Säsongsöppen biograf i När

Tillhör nätverket Folkbio, kontaktperson Förening
är Christer Norrby. Biografen ör inrymd i
bygdegården.

Hemsegården Bio

Biograf i Hemse

Kontaktperson är Ulf Östre. Biografen är
inrymd i bygdegården.

Förening

Bio Rondo

Biograf i Klintehamn

Kontaktperson är Marita Holmberg.
Biografen är inrymd i bygdegården.

Förening

Burgsviks Bio

Säsongsöppen biograf i
Burgsvik

Kustateljen

3000 kvadratmeter lokaler med
1000 kvadrat meter studioUtbildningslokaler, snickeri
m.m. I Fårösund.

Filmteknik

Regional fllmteknik.
Huvudsakligen placerad i
Fårösund.

UU // Campus Gotland

Kandidatprogram i speldesign
och programmering på 180 HP.

Ger de logiska och tekniska
kunskaperna som behövs för att
utveckla spel.

Guteskolan, spel

Gymnasieutbildning i spel.

Skapad i samarbete med UU/Gampus
G // selutb.

Eurostar

Rickard Liljedahl

Region Gotland

Uppsala
universotet

150 elever

Adam Mace
Marianne forsmark

Spelföretag

Eat Create Sleep 10
Freshly Squeezed 1
Meow Enlertainment 3
Plxel Ferrets 4
Storm Potion 2
Three Gales 10
Finns också ett litet appföretag

30

Svenska spel

Svenska statens spelföretag

Enskilda spelutvecklare

Finns ett antal. Ljudmakare,
konceptgrafiker, 3d grafiker

Gotlands förenade besöksnäring

Föreningen utgör
besöksnäringens samordnande
organ. Den marknadsför
besöksnäringens betydelse för
det gotländska samhället och
skapar mötesplatser för dialog
mellan olika branscher med
beröring till besöksnäringen

Förening

Monica frisk
(verksamhetsledare)

Tillväxt Gotland

Tillväxt Gotlands
verksamhetsidé är att se till att
nya företag etablerar sig på ön,
att befintliga verksamheter
växer och att fler jobb skapas.

Förening

Roger
Hammarström

Destination Gotland

Ägs av rederi AB Gotland. Har
monopol på färjetrafiken på till
ön. Agerar också som
destinationsbolag för boende
och annan aktivitet.

Aktiebolag

VD Christer
Bruzelius

Besöksnäring/
fotstpår

Projekt

Produkter

Hansa Event

Aktiebolag

Gotland active

Aktiebolag

Go Gotland

Aktiebolag

Gotland film Lab

Gotland Film Lab, ett projekt
som syftar till att utveckla nya
och hållbara metoder för att
stödja filmare och konstnärer i
att skapa en experimentell
konstnärlig miljö och
interdisciplinära samarbeten. .

Ett samarbete mellan:
Film på Gotland
BAC
Österjöns författar & översättarcentrum

Tf / Sandra Fröberg

RIBS

Ungdomar startar fiktiva
företag. och lär sig hur man
bygger och marknadsföra en
vht. Samarbete med de kreativa
näringarna och internationella
utbyten är också en viktig
hörnsten.

Ett projekt där Film på Gotland är lokal
projektpartner.

Projektledare
Gotland:
Ylva Liljeholm

Filmkluster Fårösund 2014-2016

Regionalt projekt med mål att
samla och stärka de regionala
filmrelaterade verksamheterna i
Kustateljen i Fårösund.

Avslutat

Gotlands Film Safari

App med filmklipp och gamla
inspelningsplatser.

Film Gotland trycksak

Trycksak på engelska ämnad för
marknadsföring internationellt.

Finns som utkast, ver. 2 hösten 2018

Region Gotland

Film Gotland web

Grunden för den den regionala
filmens digitala plattform.

Under utveckling. Vers#1. våren 2018

Region Gotland

Region Gotland

Projektledare:
Ville Jegerhjekn

Region Gotland

Tf / Ville Jegerhjelm

Medlemsskap

Filmregion StockholmMälardalen

Region Gotland r medlem i
FRSM genom att betala 4 kr /
invånare till regionen. För detta
får vi tillgång nätverk och en
större kappsäck med pengar.

Förening
Aktiebolag

Vd, Anette Mattsson

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 7

Omdisponering av medel. Solceller vid
Kvarnåkershamns vattenverk
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-04-26, § 99
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-29
• Tekniska nämnden 2018-02-21, § 47

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-26

RS § 99

Omdisponering av anslag samt finansiellt
igångsättningstillstånd. Investering av
solceller samt energiåtervinningssystem ERI
för Kvarnåkershamns nya vattenverk

RS 2018/275
AU § 112

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden får omdisponera 7 000 000 kronor från projekt nr 12454
”Gotlands vattenförsörjning” till investering i Kvarnåkershamns nya vattenverk,
projekt 12524. Omdisponeringen avser 2018 års budget.
x Finansiellt igångsättningstillstånd ges i särskild ordning enligt delegation.
x

Kvarnåkershamns nya vattenverk genomförs i samarbetsformen partnering mellan
Region Gotland och Nybergs Entreprenad AB. Beställaren och entreprenören
kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande för projektets bästa i
förvissning om att de gemensamt kan åstadkomma en bättre helhetslösning än i
traditionella entreprenadformer.
För att energieffektivisera föreslås att installation ska göras av solceller samt energiåtervinningssystem (ERI). Båda dessa investeringar kan räknas hem via lägre driftkostnader. För solcellerna har dessutom bidrag sökts från EU/Länsstyrelsen.
Kostnaderna för solcellerna beräknas vara betalda på mellan 7 och 18 år, beroende på
om investeringsbidrag erhålls eller inte. ERI beräknas vara betalt på 4-5 år.
Regionstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot tekniska nämndens förslag.
Budget för 2018 för projekt 12454, Gotlands vattenförsörjning, beslutas i samband
med beslut om kompletteringsbudget för investeringar 2018.
Ärendet överlämnades från arbetsutskottet utan eget yttrande för att kompletteras
med underlag från tekniska nämnden, vilket skett i kallelse till regionstyrelsens
sammanträde.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-02-21, § 47
Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-29

16 (40)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/275
29 mars 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Omdisponering av anslag samt finansiellt igångsättningskrav.
Investering av solceller samt energiåtervinningssystem ERI för
Kvarnåkershamns nya vattenverk
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Tekniska nämnden får omdisponera 7 000 tkr från projekt nr 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning” till investering i Kvarnåkershamns nya vattenverk, projekt
12524. Omdisponeringen avser 2018 års budget.

•

Finansiellt igångsättningstillstånd ges i särskild ordning enligt delegation.

Sammanfattning

”Kvarnåkershamns nya vattenverk” genomförs i samarbetsformen partnering mellan
Region Gotland och Nybergs Entreprenad AB. Beställaren och entreprenören
kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande för projektets bästa i
förvissning om att de gemensamt kan åstadkomma en bättre helhetslösning än i
traditionella entreprenadformer.
För att energieffektivisera föreslås att installation ska göras av solceller samt
energiåtervinningssystem ERI. Båda dessa investeringar kan räknas hem via lägre
driftkostnader. För solcellerna har dessutom bidrag sökts från EU/Länsstyrelsen.
Kostnaderna för solcellerna beräknas vara betalda på mellan 7 och 18 år, beroende på
om investeringsbidrag erhålls eller inte. ERI beräknas vara betalt på 4-5 år.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot tekniska nämndens förslag.
Budget för 2018 för projekt 12454, Gotlands vattenförsörjning, beslutas i samband
med beslut om kompletteringsbudget för investeringar 2018.
Beslutsunderlag

TN 2018-02-21, §47
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 47

Omdisponering anslag för investering av solceller
samt energiåtervinningssystem ERI för
Kvarnåkershamns nya vattenverk

TN 2016/1213
TN AU § 39

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen att år 2018 omdisponering av
anslag med 7 000 000 kr för att genomföra investering enligt ovan för
projektnummer 12524.
Omdisponering sker år 2018 med 7 000 000 kr från projekt nr 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning”.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Teknikförvaltningens förslag att beställa
solceller för 3 000 000 kr samt energiåtervinningssystem ERI för 4 000 000 kr till
nya vattenverket.
Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos Regionstyrelsen.

Sammanfattning

”Kvarnåkershamns nya vattenverk” genomförs i samarbetsformen partnering mellan
Region Gotland och Nybergs Entreprenad AB. Beställaren och entreprenören
kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande för projektets bästa i
förvissning om att de gemensamt kan åstadkomma en bättre helhetslösning än i
traditionella entreprenadformer.
Solcellsanläggning:
Kvarnåkershamns nya vattenverk-projektet omfattar nybyggnad av vattenverk,
pumpstation och va-ledningar men inkluderar inte solceller till nya
vattenverket.Installation av solceller är en energibesparande åtgärd för vattenverket
och även miljömässigt en bra åtgärd. Region Gotland är en Eko-kommun och
användandet av förnyelsebara energikällor skall ökas i Region-vilket tydligt visas med
solcellerna.
Solenergi är en ren energikälla. Lokalisering av solcellsanläggningar sker lämpligen på
eller nära befintlig infrastruktur, såsom hustak. Solceller till nya vattenverket fyller
hela yttertaket till processhallen med 816 solpaneler med en effekt av 230 kWp .
Beräknad investeringsutgift ca. 3 000 000 kr.
Bidrag till denna investering är sökt hos EU/Länsstyrelsen (bidrag upp till 30 %).
Investeringskalkyl:
Solcellsanläggning (816 panel a 275 W = 224,4 kW)
Investeringsutgifter:
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

Investeringsutgift: 3 000 000 kr
Investeringsstöd: 30 % bidrag
Investeringsutgift totalt: 2 100 000 kr.
Intäkter och besparing
Besparing av egenkonsumtion:
Elpris: 1,5 kr/kWh (inkl. skatt, överföringsavgifter, abonnemang mm)
Överskottsel:
Försäljningspris: 0 kr/kWh får inte leverera till nätet enligt Geab.
Beräkning
Årsproduktionen energi per installerad effekt från anläggningen blir 950 kWh/kW
(Gotland). Denna siffra beror på vart i landet anläggningen ligger och placering
väderstreck.
Detta medför 213 180 kWh produceras per år. I kalkylen räknar Region Gotland med
att 100 % av produktionen kan användas till egenkonsumtion alternativt 75% och 50
%.
Årlig intäkt egenkonsumtion (100%): 213 180 kWh * 1,5 kr/kWh = 320 Tkr
Årlig intäkt egenkonsumtion (75%): 213 180 kWh * 1,5 kr/kWh = 240 Tkr
Årlig intäkt egenkonsumtion (50%): 213 180 kWh * 1,5 kr/kWh = 160 Tkr
Total årlig intäkt för det första året blir alltså 320-160 Tkr.

Om förutsättningarna inte förändras så kommer anläggningen vara återbetald
på 7-15 år. Om inget bidrag erhålls tar återbetalningstiden 9-18 år.
Därefter ger anläggningen ”vinst” under resten av sin livslängd som räknas till 30 år.
Verkligheten är osäker: I kalkylen räknar teknikförvaltningen med att intäkterna är
stabila över hela perioden, men i verkligheten är alla dessa parametrar högst
föränderliga och omöjliga att helt förutse. Att elpriset förändras är de flesta medvetna
om, men det är också möjligt att andra villkor och regler kan komma att ändras – till
det bättre eller sämre för solcellsägare. Det är osäkert hur regler och villkor ser ut om
tio år. Egenkonsumtion är långsiktigt tryggare eftersom det fungerar som en
energibesparing.

ERI Energiåtervinningssystem:
I samband med byte av maskin/processleverantör i projektet (från Veolia till
Prominent) kan den nya leverantören erbjuda ett energiåtervinningsystem Isobaric
ERD (ERI) för RO-membranen.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

Tryckenergin, som åtgår vid rening av detta salta östersjövatten genom ROmembranen, kan delvis återvinnas med ERI-systemet.
För RO-membranen medför det att energiförbrukning minskar med ca. 40 %
(beroende av vattentemperaturen) från ca. 2 kWh/m3 till 1,2 kWh/m3.
Detta medför att kostnaden för denna investering på 4 000 000 kr, kan räknas hem
på ca. 4-5 år.
Teknikförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna tilläggsbeställningen
solceller 3 000 000 kr samt energiåtervinningsystem ERI 4 000 000 kr och skjuta till
medel för detta genom att omfördela strategisk plan och budgeten för 2018-2020.
Bedömning

För att kunna fullgöra investeringen av solceller och energiåtervinningsystem ERI
behöver en omdisponering göras med totalt 7 000 Tkr från strategisk plan och
budget 2018-2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-26
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen att år 2018 omdisponering av
anslag med 7 000 000 kr för att genomföra investering enligt ovan för
projektnummer 12524.
Omdisponering sker år 2018 med 7 000 000 kr från projekt nr 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning”.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Teknikförvaltningens förslag att beställa
solceller för 3 000 000 kr samt energiåtervinningssystem ERI för 4 000 000 kr till nya
vattenverket.
Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos Regionstyrelsen.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 8

Överföring av medel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden - obalans i
fördelningen gällande jämställdhet och
bristyrke
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 140
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-23
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-04-20, § 50
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-03-20, § 28
• Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21, § 37
• Barn- och utbildningsnämnden 2018-0419, § 50

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 140

Överföring av medel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden - obalans i fördelningen
gällande jämställdhet och bristyrken

RS 2018/432
AU § 158

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Budgetanslag på 696 000 kronor överförs 2018 från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och barn- och utbildningsnämnden (BUN) har i två olika ärenden begärt att ett anslag på sammanlagt 696 000
kronor ska föras över från GVN till BUN.
Anslaget avser del av det löneutökningsutrymme som tillfördes nämnderna både
2017 och 2018 gällande bristyrken och jämställdhet.
Obalans i form av osakliga löneskillnader finns i större utsträckning i gruppen
skolledare inom BUN:s ansvarsområde samt inom gruppen förskollärare i förhållande till manliga medarbetare i lärarkollektiven inom GVN:s område. Genom att
medel överförs uppnås en mer önskad lönestruktur inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Ärendet om begäran om överföring av budget som avsåg 2017 har inte tidigare
behandlats av regionstyrelsen men är fortfarande aktuellt.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot nämndernas förslag.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och utbildningsnämnden 2017-04-20, § 50, 2018-03-20, § 28
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-19, § 50, 2018-03-21, § 37
Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-23

34 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/432
23 april 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Överföring av medel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden obalans i fördelningen gällande jämställdhet och bristyrken
Förslag till beslut

•

Budgetanslag på 696 000 kronor överförs 2018 från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och barn- och
utbildningsnämnden (BUN) har i två olika ärenden begärt att ett anslag på
sammanlagt 696 000 kronor ska föras över från GVN till BUN.
Anslaget avser del av det löneutökningsutrymme som tillfördes nämnderna både
2017 och 2018 gällande bristyrken och jämställdhet.
Obalans i form av osakliga löneskillnader finns i större utsträckning i gruppen
skolledare inom BUN:s ansvarsområde samt inom gruppen förskollärare i
förhållande till manliga medarbetare i lärarkollektiven inom GVN:s område. Genom
att medel överförs uppnås en mer önskad lönestruktur inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Ärendet om begäran om överföring av budget som avsåg 2017 har inte tidigare
behandlats av regionstyrelsen men är fortfarande aktuellt.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot nämndernas förslag.
Beslutsunderlag

GVN 2017-04-20, § 50
GVN 2018-03-20, § 28
BUN 2017-04-19, § 50
BUN 2018-03-21, § 37
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-20

GVN § 50

Övrigt ärende: Överföring av medel från
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
barn- och utbildningsnämnden

GVN 2017/68

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar överföra 140 000 kronor ur
årets ”lönepott” till regionstyrelsen för överföring till barn- och
utbildningsnämnden

För att uppnå en mer önskad lönestruktur för skolledarna inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen önskar nämnden att 140 000 kronor ur årets ”lönepott” till
regionstyrelsen för överföring till barn- och utbildningsnämnden.
Beloppet motsvarar de extra medel som regionstyrelsen beslutade tilldela gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden inför budget 2017. Obalansen finns i större
utsträckning i gruppen skolledare inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde, i förhållande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-07
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Jimmy Söderström

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-20

GVN § 28

Överföring av medel till barn- och
utbildningsnämnden, obalans i fördelning
gällande jämställdhet och bristyrken

GVN 2018/75
GVN au § 24

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

•

För att kunna uppnå en mer önskad lönestruktur gällande osakliga löneskillnader
(jämställdhet) och för bristyrken. Överför gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 556 000 kronor till regionstyrelsen för överföring till
barn- och utbildningsnämnden.

För att uppnå en mer önskad lönestruktur inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen önskar nämnden att 556 000 kronor av det extra tilldelade
löneökningsutrymmet för 2018 överförs från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Bedömning

Genom att medel överförs med 556 000 kronor från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden uppnås en mer önskad lönestruktur inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningen.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet föreslår man att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-26
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Saga Carlgren (V), föreslog att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-19

Protokoll

BUN § 50

Begäran om överföring av budgetmedel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden
BUN 2017/262

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-17

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Barn- och utbildningsnämnden begär hos regionstyrelsen överföring av
140 000 kronor från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att kunna uppnå
en mer önskad lönestruktur för skolledarna.

För att uppnå en mer önskad lönestruktur för skolledarna inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen önskas att 140 000 kronor ur årets ”lönepott” överförs från
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Beloppet motsvarar de extra medel som regionstyrelsen beslutade tilldela gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden inför 2017. Obalansen finns i större utsträckning i gruppen
skolledare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, i förhållande till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område.
Genom att medel överförs med 140 000 kronor från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppnås en mer önskad lönestruktur för skolledare inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Yrk anden
Ordförande Brittis Benzler (V) föreslog, i enlighet med förvaltningen, att överföring
begärs hos regionstyrelsen med 140 000 kronor från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för att uppnå en mer önskad lönestruktur för skolledarna.

Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att detta vunnit bifall.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 9

Begäran om tilläggsanslag för
överförmyndarnämnden 2018
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 132
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-19
• Överförmyndarnämnden 2018-02-06, § 14

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 132

Begäran om tilläggsanslag
överförmyndarnämnden 2018

RS 2018/312
AU § 150

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Överförmyndarnämnden uppmanas återkomma i samband med delårsrapport 2
angående tilläggsanslag 2018.
x Budgetäskandet för 2019 och framåt hanteras i regionfullmäktiges ordinarie beslut
om strategisk plan och budget 2019-2021 (se även regionstyrelsens förslag till
beslut i § 154 strategisk plan och budget).
x

Överförmyndarnämnden har begärt att budgetramen för 2018 och framåt ska utökas
med 500 000 kr. Orsaken är ökade kostnader för arvoden till ställföreträdare. En
utredning har genomförts där samtliga kostnadsposter genomlysts. Nämnden
bedömer inte att det går att spara motsvarande summa inom något annat område.
Det bedöms inte heller vara möjligt att sänka arvodena. Under de senaste åren har
kostnaderna för arvoden till ställföreträdare ökat, dels till följd av att ärendevolymen
ökat men också till följd av prisbasbeloppets utveckling samt huvudmännens
ekonomiska förutsättningar.
Överförmyndarnämnden begärde 2017-12-05, § 159 tilläggsanslag för 2018 med
1,5 mnkr för ökade kostnader till följd av förändringar i den statliga asylersättningsförordningen (2017:193) som gäller från 2017-07-01. I det ärendet beslutade
regionstyrelsen 2018-02-22 § 29 att begäran skulle avslås men att överförmyndarnämnden skulle återkomma i samband med delårsrapport 2 om behovet kvarstår.
Överförmyndarnämnden har även ett eget kapital på 465 000 som kan användas för
den typen av kostnadsökningar.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att avvakta med beslut om tilläggsanslag för
2018 tills nämndens ekonomiska situation för året är mer säker. Därför föreslås att
nämnden återkommer i samband med delår 2 om det finns behov av tilläggsanslag
för 2018 utifrån en helhetsbild av nämndens ekonomi. Under tiden uppmanas
nämnden att så långt det är möjligt arbeta för att nå en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-19
Överförmyndarnämnden 2018-02-06, § 14
Regionstyrelsen 2018-02-22, § 29

21 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/312
19 april 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag överförmyndarnämnden
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Överförmyndarnämnden uppmanas återkomma i samband med
delårsrapport 2 angående tilläggsanslag 2018.
Budgetäskandet för 2019 och framåt hanteras i samband med
budgetberedningen och regionfullmäktiges ordinarie beslut om strategisk
plan och budget 2019-2021.

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har begärt att budgetramen för 2018 och framåt ska utökas
med 500 000 kr. Orsaken är ökade kostnader för arvoden till ställföreträdare. En
utredning har genomförts där samtliga kostnadsposter genomlysts. Nämnden
bedömer inte att det går att spara motsvarande summa inom något annat område.
Det bedöms inte heller vara möjligt att sänka arvodena. Under de senaste åren har
kostnaderna för arvoden till ställföreträdare ökat, dels till följd av att ärendevolymen
ökat men också till följd av prisbasbeloppets utveckling samt huvudmännens
ekonomiska förutsättningar.
Överförmyndarnämnden begärde 2017-12-05, § 159 tilläggsanslag för 2018 med 1,5
mnkr för ökade kostnader till följd av förändringar i den statliga
asylersättningsförordningen (2017:193) som gäller från 2017-07-01. I det ärendet
beslutade regionstyrelsen 2018-02-22 § 29 att begäran skulle avslås men att
överförmyndarnämnden skulle återkomma i samband med delårsrapport 2 om
behovet kvarstår. Överförmyndarnämnden har även ett eget kapital på 465 000 som
kan användas för den typen av kostnadsökningar.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att avvakta med beslut om tilläggsanslag för
2018 tills nämndens ekonomiska situation för året är mer säker. Därför föreslås att
nämnden återkommer i samband med delår 2 om det finns behov av tilläggsanslag
för 2018 utifrån en helhetsbild av nämndens ekonomi. Under tiden uppmanas
nämnden att så långt det är möjligt arbeta för att nå en ekonomi i balans.
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Bedömning

För 2018 har två olika äskanden om tilläggsanslag inkommit från
överförmyndarnämnden. Det första ärendet handlar om kostnadsökningar till följd
av den förändrade asylersättningsförordningen, där det inte längre är möjligt att söka
ersättning för uppkomna kostnader för de barn som anlänt till Gotland före 1 juli
2017. Detta ärende handlar om att budgeten för arvoden för ställföreträdare inte
räcker.
Hur dessa båda faktorer påverkar den totala ekonomin för nämnden under året är
fortfarande inte helt klart. Hur ekonomin påverkas beror även på antal personer som
har rätt till god man. Prognosen för nämnden i delårsrapport 1 är ett underskott på 2
mnkr.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att avvakta med beslut om tilläggsanslag för
2018 tills den ekonomiska situationen för året är mer säker. Därför föreslås att
nämnden återkommer i samband med delårsrapport 2 om det finns behov av
tilläggsanslag för 2018 utifrån en helhetsbild av nämndens ekonomi. Under tiden
uppmanas nämnden att så långt det är möjligt arbeta för att nå en ekonomi i balans.
Avseende budget 2019 tas beslut i samband med ordinarie beslut om strategisk plan
och budget 2019-2021. Nämnden har äskat om en utökning av budgetramen vilket
kommer att beredas i budgetberedningen på vanligt sätt.

Beslutsunderlag

Överförmyndarnämnden 2018-02-06 § 14
Regionstyrelsen 2018-02-22 § 29

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Överförmyndarnämnden
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 10

Delårsrapport 1 för 2018
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 130
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-27
• Delårsrapport 2018:1
Bilaga

Regionstyrelsen 2018-05-29, § 160
Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-21, Månadsrapport april 2018

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 130

Delårsrapport 2018:1 Region Gotland

RS 2018/5
AU 148

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Delårsrapport 1:2018 godkänns.
x Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden och byggnadsnämnden ska omedelbart vidta åtgärder för att
nå ekonomisk balans vid årets slut.
x Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska
nettokostnadsutvecklingen till högst 2,5 procent. Effekterna av åtgärderna ska
återrapporteras i delårsrapport 2.
x

Regionstyrelsens beslut
x

Regiondirektören får i uppdrag att återrapportera arbetet med åtgärder beslutade
av fullmäktige i samband med delårsrapport 2018:1 under september månad 2018.

Delårsrapport 1 är den första uppföljningsrapporten för året och avser perioden
januari-mars. Den är i huvudsak inriktad på ekonomi. Utöver delårsrapport 1 görs en
månadsrapport avseende april och delårsrapport 2 som avser perioden januari-augusti
samt en årsredovisning. I delårsrapport 2 görs både resultat- och balansräkning samt
uppföljning av måluppfyllelse.
Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 127 miljoner kronor (mnkr) vilket
är 60 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 67 mnkr. Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -38 mnkr.
Den externa nettokostnadsutvecklingen för nämnderna är 4,7 procent i perioden.
Det är högre än vad som är möjligt för att nå ett resultat i enlighet med budget.
Utifrån 2017 års utfall får inte nettokostnadsutvecklingen överstiga 2,5 procent för
att budgeten ska hålla.
Antal anställda är något högre jämfört med februari 2017 och uppgår nu till 6 566
personer. Sjuktalet är 5,8.
Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 788 mnkr och exklusive
exploateringar 700 mnkr. Det är en hög nivå. Många stora projekt främst inom VA
pågår.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 130 forts
RS 2018/5

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Trots att
resultatet för 2018 med all sannolikhet blir positivt är prognosen ändå allvarlig utifrån
att nämnderna totalt sett inte förväntas gå ihop. Reavinster från de stora fastighetsoch markförsäljningar som genomförts får inte räknas med i balanskravsresultatet.
Det kommer att innebära en stor avvikelse mellan totalt resultat och balanskravsresultat i bokslutet. En bedömning av balanskravsresultatet 2018 kommer att göras i
samband med delårsrapport 2.
Den höga nettokostnadsutvecklingen bör följas noga under året och beredskap ska
finnas för eventuella åtgärder ifall det krävs.
Arbetsutskottet begärde att ärendet kompletteras med ytterligare information om
ekonomisk planering kring Slite deponi under innevarande år. Ärendet överlämnades
därför utan eget yttrande till regionstyrelsen. Ytterligare information gällande Slite
deponi redovisas i § 150 vid dagens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att regiondirektören får i uppdrag att återrapportera arbetet
med åtgärder beslutade av fullmäktige i samband med delårsrapport 2018:1 under
september månad 2018.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det vunnit bifall.
Ärendet föredras av Ulrika Jansson, biträdande ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-22

18 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/5
27 april 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2018:1
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Delårsrapport 1:2018 godkänns

Sammanfattning

Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 127 mnkr vilket är 60 mnkr högre
än det budgeterade resultatet på 67 mnkr. Nämndernas sammanlagda
budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -38 mnkr. Hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
byggnadsnämnden redovisar en negativ prognos. Övriga nämnder räknar med
positiva prognoser eller små avvikelser.
Den externa nettokostnadsutvecklingen för nämnderna är 4,7 procent i perioden.
Det är högre än vad som är möjligt för att nå ett resultat i enlighet med budget.
Utifrån 2017 års utfall får inte nettokostnadsutvecklingen överstiga 2,5 procent för
att budgeten ska hålla. Nettokostnadsutvecklingen är ändå svårbedömd då det är
främst intäkterna som är lägre än föregående år. Intäkterna påverkas mycket av när
vissa statsbidrag betalas ut. Det kan ske vid olika tidpunkter olika år.
Antal anställda är något högre jämfört med februari 2017 och uppgår nu till 6 598
personer. Sjuktalet är 5,8. Trots att flera nämnder rapporterar om hög sjukfrånvaro
bland medarbetarna i början av året har sjuktalet totalt inte stigit sen årsskiftet.
Många åtgärder pågår för att sänka sjuktalet.
Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 788 mnkr och exklusive
exploateringar 700 mnkr. Det är en hög nivå. Många stora projekt främst inom VA
pågår.
Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 är den första uppföljningsrapporten för året och avser perioden
januari-mars. Den är i huvudsak inriktad på ekonomi. Utöver delårsrapport 1 görs en
månadsrapport avseende april och delårsrapport 2 som avser perioden januari-augusti
samt en årsredovisning. I delårsrapport 2 görs både resultat- och balansräkning samt
uppföljning av måluppfyllelse.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/5

Bedömning

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Trots att
resultatet för 2018 med all sannolikhet blir positivt är prognosen ändå allvarlig utifrån
att nämnderna totalt sett inte förväntas gå ihop. Reavinster från de stora fastighetsoch markförsäljningar som genomförts får inte räknas med i balanskravsresultatet.
Det kommer att innebära en stor avvikelse mellan totalt resultat och
balanskravsresultat i bokslutet. En bedömning av balanskravsresultatet 2018 kommer
att göras i samband med delårsrapport 2.
Den höga nettokostnadsutvecklingen bör följas noga under året och beredskap ska
finnas för eventuella åtgärder ifall det krävs.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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RAPPORT

Delårsrapport 1
Region Gotland
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2018-04-27
Gäller januari-mars 2018
Ärendenr RS 2018/5
Version [1.0]
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Sammanfattning
Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort
samt senaste prognos (februari 2018) på skatter, statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas delårsrapporter redovisas också viktigare händelser under perioden. En kort sammanfattning av respektive nämnds delårsrapport finns i slutet av den här
rapporten.
Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 127 mnkr vilket är 60 mnkr högre än
det budgeterade resultatet på 67 mnkr. Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår
enligt prognosen till -38 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och byggnadsnämnden redovisar en negativ prognos. Övriga nämnder
räknar med positiva prognoser eller små avvikelser. En grundförutsättning för en stabil
ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats.
Den externa nettokostnadsutvecklingen för nämnderna är 4,7 procent i perioden. Det är
högre än vad som är möjligt för att nå ett resultat i enlighet med budget. Utifrån 2017 års
utfall får inte nettokostnadsutvecklingen överstiga 2,5 procent för att budgeten ska hålla.
Nettokostnadsutvecklingen är ändå svårbedömd då det är främst intäkterna som är lägre än
föregående år. Intäkterna påverkas mycket av när vissa statsbidrag betalas ut. Det kan ske
vid olika tidpunkter olika år. Nettokostnadsutvecklingen bör ändå följas noga och beredskap ska finnas för eventuella åtgärder ifall det krävs.
Antal anställda är något högre jämfört med februari 2017 och uppgår nu till 6 598 personer.
Sjuktalet är 5,8. Trots att flera nämnder rapporterar om hög sjukfrånvaro i början av året
har sjukfrånvaron totalt inte stigit sen årsskiftet. Många åtgärder pågår för att sänka sjuktalet.
Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 788 mnkr och exklusive exploateringar 700 mnkr. Det är en hög nivå. Många stora projekt främst inom VA pågår.

Resultat och årsprognos
Periodens resultat uppgår till 149 mnkr. I resultatet ligger reavinsten från några större fastighetsförsäljningar bland annat Kanonen 1 (Högskolan och Almedalsbiblioteket) med
knappt 100 mnkr. Totalt påverkas resultatet i perioden av reavinster med cirka 130 mnkr.

Ärendenr RS RS 2018/5 Datum 2018-04-27

Årsprognosen uppgår till 127 mnkr vilket är 60 mnkr högre än det budgeterade resultatet
på 67 mnkr. Det är framförallt fastighetsförsäljningarna som bidrar till det goda resultatet. I
prognosen är reavinster upptagna med 144 mnkr då även vinsten av försäljning på yttre A7
är inräknad. Om ytterligare försäljningar genomförs under året påverkas resultatet positivt.
Försäljningen av Kanonen 1 och markförsäljningarna kommer inte att kunna ingå i balanskravsresultatet 2018. Merparten av reavinsterna kommer från dessa försäljningar.
Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas enligt skatteprognosen från februari, bli 15
mnkr lägre än budget. På grund av det låga ränteläget beräknas en positiv budgetavvikelse
av finansnettot med 6 mnkr. Övriga poster inom finansförvaltningen har små budgetavvikelser.
Under första kvartalet har ett arbete genomförts för att komponentindela befintliga anläggningstillgångar; byggnader, vatten- och avloppsanläggningar samt hamnar. Bakgrunden är
att revisorerna både i 2016 och 2017 års bokslut kritiserat regionen för att resultatet inte var
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tillförlitligt på grund av att inte komponentindelning tillämpats. Resultatet av arbetet är avskrivningskostnaderna blir väsentligt lägre framförallt för byggnader. Jämfört med förra
året väntas avskrivningarna sjunka med 21 mnkr.
Resultaträkning, mnkr
Resultat
jan-mars
Intäkter

Budget
2018

Bokslut
2017

1 057

4 090

4 300

4 270

-2 110

-8 758

-9 029

-8 803

-54

-236

-245

-257

-1 107

-4 904

-4 974

-4 790

1 258

5 058

5 073

4 944

0

5

7

19

-2

-32

-39

-22

149

127

67

151

Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Prognos
2018

Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Resultat och prognos - nämnderna

Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -38 mnkr. Hälsooch sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och byggnadsnämnden redovisar en negativ prognos. Övriga nämnder räknar med positiva prognoser eller små avvikelser.
Resultatet i perioden är precis i nivå med budget men med överskott inom skolverksamheterna och underskott inom hälso- och sjukvården. Eftersom ingen fullständig periodisering
görs av intäkter och kostnader per 31 mars är det svårt att dra några slutsatser om årsutfallet utifrån det.

Ärendenr RS RS 2018/5 Datum 2018-04-27

Den ekonomiska obalansen berör främst vård och omsorg. Fokus bör läggas på åtgärder
för att de verksamhetsområdena ska ha en verksamhet som långsiktigt ryms inom beslutad
budget. Barn- och utbildningsnämndens beräknade underskott är i huvudsak en effekt av
fler barn och elever i verksamheten än vad som kompenserats i resursfördelningsmodellen,
inte en strukturell obalans. Det finns även oroande signaler från tekniska nämnden. Den
positiva prognosen beror i huvudsak på att befintliga anläggningstillgångar komponentindelats vilket medfört att avskrivningstiderna ändrats och förlängts på byggnader, VA anläggningar och hamnar. Nämnden prognostiserar ett underskott på 15,4 mnkr i den skattefinansierade verksamheten. Det kommer att krävas ett antal åtgärder för att nå en ekonomi
i balans för de verksamheterna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden skriver i sin delårsrapport att man är väl medveten om de
förväntningar som finns på verksamheten om att leverera god vård inom givna budgetramar och arbetar med en rad olika åtgärder. Det är viktigt att det arbetet ger effekt. För att
undvika ett underskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden får nettokostnadsökningen vara
högst 0,6 procent jämfört med utfallet 2017. Nämnden ligger nu på en nettokostnadsökning i perioden på 2,2 procent. Det är ändå lågt jämfört med tidigare år.
Socialnämndens underskott beror till största delen på LSS verksamheten, individ- och familjeomsorgen samt verksamheten ensamkommande flyktingbarn. Inom LSS har en volymökning skett inom samtliga insatser de senaste åren. Inom funktionshinderområdet sker
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en övervältring av kostnader från försäkringskassan. Som en besparingsåtgärd upphandlades all personlig assistans förra året. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att
återkomma till nämndens sammanträde i juni med en handlingsplan för budget i balans
2018.
Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr
Nämnd

Regionstyrelsen

Budget
jan-mars

Justerat
utfall

Avvikelse

Årsbudget
2018

Prognos

Helårsavvikelse

Bokslut
2017

86

83

3

384

381

3

25

varav
politikerorganisationen

6

5

1

26

27

-1

1

regionstyrelseförvaltningen

80

78

2

358

354

4

24

Tekniska nämnden

44

44

0

174

164

10

-3

teknikförvaltningen

31

30

1

123

110

13

0

samhällsbyggnadsförvaltningen

varav
13

14

-1

51

54

-3

-3

Byggnadsnämnden

4

5

-1

16

17

-1

10

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

3

3

0

11

11

0

0

Kultur- och fritidsnämnden

-

-

-

-

-

-

1

286

280

6

1 142

1 152

-10

8

75

66

9

301

296

5

19

Socialnämnden

329

330

-1

1 318

1 338

-20

-8

Hälso- och sjukvårdsnämnden

383

399

-16

1 568

1 593

-25

-54

1 210

1 210

0

4 914

4 952

-38

-2

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Summa

Kostnads och intäktsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster är 4,2 procent i perioden. Den externa
nettokostnadsutvecklingen är 4,7 procent.
De totala intäkterna inklusive interna poster har minskat, främst beroende på att statsbidragen från migrationsverket är lägre. Föregående år var även statsbidraget för receptförskrivna läkemedel bokfört för två månader istället för en. Det påverkar utfallet med 12
mnkr. Övriga intäkter som exempelvis taxor och avgifter är i princip oförändrade.

Ärendenr RS RS 2018/5 Datum 2018-04-27

Kostnaderna för hyrpersonal är oförändrade jämfört med föregående år. Det är mycket positivt eftersom kostnadsökningen tidigare varit kraftig. Kostnaderna är lägre inom hälsooch sjukvården däremot ökar fortfarande kostnaden för hyrpersonal inom socialförvaltningen.
I posten förbrukningsmaterial ligger även kostnader för läkemedel. Läkemedelskostnaderna
har ökat med 10,8 procent och är cirka 3 mnkr högre än föregående år.
Att övriga kostnader minskat beror på ett antal olika faktorer, främst bokföringstekniska.
Kostnaden för köpt verksamhet har ökat med nästan 10 mnkr. Det beror i huvudsak på
ökade kostnader för LSS både till följd av att personlig assistans upphandlats men även
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ökad volym samt ett nytt särskilt boende. Kostnaden för utomlänsvård i princip oförändrad
jämfört med samma period föregående år.
De totala kostnaderna är nästan oförändrade jämfört med föregående år, det är intäktsminskningen som gör att nettokostnadsutvecklingen är så hög. Det är dock svårt att uttala
sig om effekten eftersom en stor del av intäkterna är statsbidrag där utbetalningen sker vid
olika tidpunkter mellan åren. Eftersom ingen fullständig periodisering görs i delårsrapport 1
blir en jämförelse mellan åren osäker. Flera nämnder har rapporterat att stora statsbidrag
väntas under året. Det kan ändå konstateras att en nettokostnadsutveckling på över 4 procent är för hög för att nämnderna sammanlagt ska nå en budget i balans vid årets slut.
Kostnader och intäkter inklusive interna poster, mnkr
Periodens utfall

Periodens utfall
föregående år

Procentuell
skillnad

926,8

977,6

-5,2 %

813,6

788,8

3,1 %

Totala intäkter
Personalkostnader

6,5

6,0

9,6 %

Utbildning, kurs o konferensavgifter

varav övertid, mertid

9,1

8,0

14,0 %

Representation

0,5

0,5

6,8 %

Konsulter
Hyrpersonal
Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

varav internhyra

8,0

7,3

9,6 %

17,1

17,1

0,3 %

103,8

102,2

1,6 %

1 187,9

1 218,5

-2,5 %

104,1

113,6

-8,4 %

Summa kostnader

2 140,0

2 142,4

-0,1%

Nettokostnad

1 213,2

1 164,8

4,2 %

Externa kostnader och intäkter, mnkr
Periodens utfall

Periodens utfall
föregående år

252,8

295,2

Procentuell
skillnad
-14,4 %

813,6

788,8

3,1 %

6,5

6,0

9,6 %

Utbildning, kurs o konferensavgifter

9,1

7,9

15,5 %

Representation

0,4

0,4

2,1 %

Konsulter

7,9

7,2

10,2 %

Hyrpersonal

16,8

16,7

0,4 %

Förbrukningsmaterial, inventarier

89,3

87,3

2,3 %

510,7

528,0

-3,3 %

Summa externa kostnader

1 447,8

1 436,3

0,8 %

Nettokostnad

1 195,0

1 141,1

4,7 %

Totala externa intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid
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Investeringar
Investeringsbudgeten exklusive kompletteringsbudget uppgår till 525 mnkr. Beslut om
kompletteringsbudget tas av regionfullmäktige 14 maj 2018, förslaget är att den ska uppgå
till totalt 300 mnkr. Det innebär en total investeringsbudget för 2018 på 825 mnkr.
Investeringsprognosen för året beräknas till nästan 700 mnkr inklusive de pågående projekten som finns i kompletteringsbudgeten. Prognosen är hög jämfört med tidigare års utfall. Det är dock flera stora projekt som pågår, dessutom redovisas det mesta av det planerade underhållet på fastigheterna som investeringsutgift från och med 2018.
Beräknad utgift 2018 för stora projekt under året:
•
•
•
•

Bräckvattenverket i Kvarnåkershamn: 149,6 mnkr
VA ledning södra linan: 47,6 mnkr
Planerat underhåll av fastigheter: 44,9 mnkr
Elanslutning fartyg: 30 mnkr

Investeringar 2018, mnkr
Nämnd

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden

Budget exkl.
kompletteringsbudget

Utfall
2018

Årsprognos
2018

36 900

3 941

47 427

411 445

93 681

575 696

varav
teknikförvaltningen

408 445

93 179

570 677

samhällsbyggnadsförvaltningen

3 000

502

5 019

Byggnadsnämnden

2 000

55

2 000

750

30

750

Barn- och utbildningsnämnden

19 500

3 246

19 500

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

13 700

217

13 700

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Socialnämnden

6 500

16

6 500

Hälso- och sjukvårdsnämnden

34 000

3 019

33 000

Summa exkl. exploatering

524 795

104 205

698 573

67 800

1 032

89 470
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Personalstatistik och personalkostnader
Personalstatistik finns, när rapporten skrivs, till och med februari och det är de siffror som
använts i den här rapporten. För att analysera utvecklingen i förhållande till kostnadsnivån
har även personalkostnader fram till februari använts.
Personalkostnaderna har januari till februari 2018 ökat från 533 mnkr föregående år till 550
mnkr, 2018. Det är en ökning på 3,0 procent. Lönerevisionen 2017 motsvarar 2,6 procent.
Kostnadsökningen är därmed något högre än vad löneöversynen gav.
Den faktiskt arbetade tiden januari och februari 2018 jämfört med 2017 har ökat med 1,9
procent vilket motsvarar 106 årsarbetare. Till viss del beror på att det var en arbetsdag mer
2018 jmf med 2017 men även att det är något fler antal anställda. Bedömningen är att det
finns en överensstämmelse mellan personalkostnadsökningen och ökningen av antal årsarbetare och antal anställda.
Personalkostnadsökningen mellan 2016 och 2017 var på årsbasis väldigt låg, 1,4 procent.
Det är inte rimligt att ha en så låg ökning under en längre tid utan att stora strukturförändringar görs. Hur stor del av de beslutade besparingarna 2018 som genomförs genom
minskning av antal anställda är inte känt. Vi vet samtidigt att flera förvaltningar aktivt rekryterar och att rekryteringsutmaningarna är stora.
Antal anställda
Förvaltning

Antal anställda feb
2017

Antal anställda dec
2017

Antal anställda feb
2018

Regionstyrelseförvaltningen

571

571

678

Förändring
jmf med feb
2017
+107

Teknikförvaltning

289

287

293

+4

Samhällsbyggnadsförvaltning

150

159

159

+9

Kultur- och fritidsförvaltning

133

136

0

-133

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

2 096

2 103

2 184

+88

Socialförvaltning

1 884

1 841

1 807

-77

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

1 427

1 451

1 477

+50

Summa förvaltningar

6 550

6 548

6 598

+48

Totalt*

6 520

6 510

6 566

+46

* Differensen mellan summa förvaltningar och totalt beror på att det finns personer med anställning på två förvaltningar och som därmed räknas dubbelt när man tar fram varje förvaltning för sig. I totalsiffran räknas varje person bara
en gång.

Regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ökat antal anställda till följd av omorganiseringen av kultur- och fritidsförvaltningen. Även övergången
av medarbetarna på Inspiration Gotland AB påverkar.
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Socialförvaltningen fortsätter att minska antalet anställda. Det är en stor omställning som
pågår i organisationen eftersom det nu är så många färre ensamkommande barn och unga.
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Sjukfrånvaro
Fram till februari 2018 har inte sjukfrånvaron förändrats jämfört med årsskiftet. Det är positivt. Målet är att sänka sjukfrånvaron till 4,5 senast 2020. En förutsättning är att sjuktalet
är oförändrat eller lägre i år. Männens sjukfrånvaro har ökat från 2015 och framåt men verkar nu ha avstannat.
7,0

6,4

6,6

6,4

6,5

5,8

5,8

3,9

3,9

6,0
5,0

5,6

5,9

3,6

4,0

Totalt

3,1

Kvinnor

3,0

Män

2,0
1,0
0,0
2015

2016

2017

2018

Diagram: Sjukfrånvaro totalt 2015-2018

De högsta sjuktalen återfinns inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen. För att definiera behov av åtgärder, både på individnivå (kort sikt) och på strukturell nivå (längre sikt), har Region Gotland arbetat med ett särskilt sjukfrånvaroprojekt
som startade 2017. Ett aktivt arbete med tidiga insatser i början av en sjukskrivning kommer att vara en framgångsfaktor för att sänka sjuktalen framåt. Ett nytt rehabiliteringsverktyg som ger en helhetsbild av hur sjukfrånvaron ser ut bland medarbetarna har börjat implementeras. Målet är att alla chefer ska ha tillgång till det vid årets slut.
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Inom förskolan, som har ett högt sjuktal, genomförs under 2018 ett projekt i samarbete
med företagshälsovården på temat ”insatser för ett hållbart arbetsliv”, som riktar sig till
nyutexaminerade förskollärare. Insatserna handlar om stress/psykosocial arbetsmiljö, belastningsergonomi och ljudmiljö. Om projektet faller väl ut kan relevanta delar användas
för andra yrkesgrupper inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
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Diagram: Sjukfrånvaro per förvaltning 2016-2018
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Nämndernas sammanfattande kommentarer
Nedan följer en redovisning av väsentliga händelser i verksamheten under perioden och en
sammanfattning av det ekonomiska läget per nämnd.
Regionstyrelsen, + 4 mnkr

Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de kraftiga krav
på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019. Aktiviteter drivs för att
utveckla koncernstyrningen, det gotländska samhället, stöd och service till regionens förvaltningar samt kvaliteten i den egna förvaltningen.
Under årets första månader har en rad viktiga händelser inträffat som både förstärker pågående utveckling och utmanar i genomförande. Att förvaltningen från årsskiftet också
omfattar kultur, fritid, besöksnäring och turism ger möjligheter men också ytterligare krav
på kostnadssänkningar. De nya verksamheterna gör också att jämförande statistik är svår
att få fram för analys mellan olika perioder.
Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning och åtgärder görs bland annat genom
kompetenshöjande insatser och riktade satsningar i årets löneöversyn. Sjukfrånvaron är
fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också ökat generellt. Insatser görs för att
förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt.
Den sammanfattade prognosen för året visar ett överskott på 4 mnkr vilket är nödvändigt
för att skapa de förutsättningar som krävs för att förvaltningen ska klara 2019 års kostnadssänkningar.
Politikerorganisationen, -1,3 mnkr

I begreppet politikerorganisationen hanteras anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till -1,3
mnkr. Överförmyndarnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på sammantaget
2,0 mnkr. För regionstyrelsen beräknas ett överskott med 0,6 mnkr och för patientnämnden 0,1 mnkr. Resultatet för regionfullmäktige, revision och valnämnd beräknas ligga på
budgeterad nivå.
Överförmyndarnämndens underskott beror i huvudsak på ändrade regler för statsbidrag
från Migrationsverket samt ökade kostnader för ställföreträdare.
Tekniska nämnden, + 10,5 mnkr
Teknikförvaltningen, +13,5 mnkr
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Snö- och halkbekämpning har under årets första månader inneburit en hård arbetsbelastning på teknikförvaltningen. Stora insatser har fått göras inom snöröjningen. Vintern har
också inneburit att vägnätet drabbats av tjälskador.
För fastighetsförvaltningen har den stränga vintern inneburit ökade kostnader för uppvärmning av lokaler. Under mars månad var det 2 grader kallare än normalt vilket är
mycket. Ökade kostnader för el har även konstaterats, vid en jämförelse med föregående år.
Arbetet med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram pågår för fullt. Målsättningen är
att det nya trafikförsörjningsprogrammet ska antas i regionfullmäktige under 2018.
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Medborgardialogmöten om framtidens kollektivtrafik pågår runt om på ön. Totalt ska 8
serviceområden och gymnasiet i Visby besökas.
Hamnavdelningen tog den 29 mars 2018 över kryssningskajen från projektorganisationen.
Det återstår nu några mindre arbeten på anläggningen men de kommer vara klara till första
anlöpet den 16 april. En del arbete med infrastrukturen runt anläggningen pågår fortfarande.
VA-projektering och exploatering pågår i flera större projekt just nu, bland annat Kvarnåkershamn på södra Gotland. Antalet planremisser för nya exploateringsområden har fördubblats sedan 2012 och förväntas öka ytterligare. Det är även ett stort tryck på önskemål
om nyanslutningar för vatten och avlopp sedan ett flertal år tillbaka vilket accentuerats av
den faktiska vattensituationen sedan 2016.
Periodens resultat är positivt med 1 164 tkr (2 735 tkr). Den ekonomiska helårsprognosen
visar på ett positivt resultat med 13 517 tkr. Den positiva prognosen beror i huvudsak på
att avskrivningstiderna för anläggningstillgångarna ändrats och förlängts. Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett prognostiserat underskott med -15 446 tkr vilket förklaras
av underskott inom kollektivtrafiken, statsbidrag för enskilda vägar och kryssningsverksamheten. Det kommer att krävas ett antal åtgärder för att styra upp ekonomin inom den skattefinansierade verksamheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, -3 mnkr

Räddningstjänsten skall utifrån den minskade ekonomiska ramen på 2,2 miljoner kronor
2018 bedriva en verksamhet som har en ekonomi i balans, det målet ser man inte ut att
klara under 2018. Det är en stor och viktig utmaning som förvaltningen behöver hitta en
lösning på under 2018 för att kunna möta framtidens ekonomiska förutsättningar.
Man kommer under året slutföra det påbörjade arbetet och investeringar man genomför
för att få en modern och miljöanpassad övningsplats.
Arbetet med ett nytt handlingsprogram skall påbörjas efter sommaren 2018, som sen skall
antas under 2019.
Byggnadsnämnden, -1,1 mnkr

I januari 2018 startade DISA-projektet som löper under 2018-2020. Alla enheter inom förvaltningen är delaktiga i projektet. Syftet är att göra ärenden och information digital för att
korta ner handläggningstider, öka tillgängligheten och vara mer transparenta i vårt arbete.
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Den byggbonus vi fick (ett stadsbidrag för att öka bostadsbyggandet) har gjort det möjligt
att göra extra insatser för utöka tillsynsarbetet samt att förkorta bygglovskön genom bl.a.
satsning på kompetensutveckling. Positiv förändring jämfört med åren 2014-2016 (då enhet
bygg ökade utgående balans av ärenden med ett större antal ärenden/år), är den att vi under 2017 påbörjat en inbromsning av den negativa utvecklingen.
Stadsarkitekten och planchefen är engagerade i arbetet med EXISAM som har till uppgift
att förstärka Region Gotlands exploateringsorganisation.

Ett nytt verksamhetssystem VISION-miljö kommer att införas under våren 2018. Enhet
miljö och hälsoskydd har också förstärkt sin organisation med en biträdande enhetschef.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens aktiviteter i verksamhetsplanen som bidrar till måluppfyllelse för Region Gotland är under första kvartalet påbörjade och en del är också redan utförda. Man når inte målet när det gäller ekonomin sett till första kvartalet, det är något som
förvaltningen har en handlingsplan för.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, -0,1 mnkr

I januari 2018 startade DISA-projektet som löper under 2018-2020. Alla enheter inom förvaltningen är delaktiga i projektet. Syftet är att göra ärenden och information digital för att
korta ner handläggningstider, öka tillgängligheten och vara mer transparenta i vårt arbete.
Den byggbonus vi fick (ett stadsbidrag för att öka bostadsbyggandet) har gjort det möjligt
att göra exempelvis extra insatser på kompetensutbildning och andra riktade insatser för att
bidra till Region Gotlands övergripande mål.
Ett nytt verksamhetssystem VISION-miljö kommer att införas under våren 2018. Enhet
Miljö och hälsoskydd har också förstärkt sin organisation med en biträdande enhetschef.
De flesta av samhällsbyggnadsförvaltningens aktiviteter i verksamhetsplanen som bidrar till
måluppfyllelse för Region Gotland är under första kvartalet påbörjade och en del är också
redan utförda. Man når inte målet när det gäller ekonomin sett till första kvartalet, det är
något som förvaltningen har en handlingsplan för.
Barn- och utbildningsnämnden, -10 mnkr

Nämnden är underfinansierad avseende barn- och elevvolymer motsvarande minst 29 miljoner kronor. Nämnden uppmärksammade regionstyrelsen och fullmäktige på att barn- och
elevvolymerna kommer att överstiga planerad budget redan under hösten 2017, utan att
nämnden beviljades ytterligare medel för att hantera detta. Sammanlagt för alla skolformer
och huvudmän saknas budget för 489 barn och elever. Bedömningen för 2018 är därför att
nämndens uppdrag inte kan verkställas inom tilldelad budgetram, trots att ytterligare besparingar avses genomföras.
Prognosen för helåret 2018 visar ett negativt resultat på 16,4 miljoner kronor. Med de åtgärder som nämnden avser vidta bedöms underskottet reduceras till 10 miljoner kronor,
som nämnden föreslår täcks genom att nyttja nämndens egna kapital.
Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål.
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Rekryteringsutmaningarna gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive fritidshemmen, särskola samt framförallt för psykologer inom Barn-och elevhälsan, är fortsatt stora.
Höjda lönenivåer och ökade förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till
svårigheten att rekrytera.
Sjuktalet har ökat med 0,20 enheter i förhållande till motsvarande period 2017 för hela
BUNs ansvarområde. De största ökningarna finns inom Barn- och elevhälsan (BEH) och
inom Kulturskolan och beror på enstaka långtidssjukskrivningar. Sjuktalen inom förskolan
har sänkts jämfört med föregående år. Inom förskolan genomförs under 2018 ett projekt i
samarbete med företagshälsovården på temat ”insatser för ett hållbart arbetsliv”, som riktar
sig till nyutexaminerade förskollärare. Insatserna handlar om stress/psykosocial arbetsmiljö,
belastningsergonomi och ljudmiljö.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, +5,1 mnkr

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar oss. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och folkhögskola dels om omfattande aviserade reformer inom gymnasieskolan. Dessutom pågår utvecklingsarbeten med att förbättra samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland
samt andra aktörer för att fler gotlänningar ska komma i arbete eller studier.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2018 är ett positivt resultat
på 5,1 mnkr.
Investeringarna genomförs i enlighet med plan och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare specifikt
är fortsatt stora. Höjda lönenivåer och ökade förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera.
Sjuktalet har ökat med 0,29 procentenheter i förhållande till motsvarande period 2017 för
hela nämndens ansvarområde. På verksamhetsnivå är det endast folkhögskolan som har ett
ökat sjuktal, där ett par medarbetare blivit långtidssjukrivna. Övriga verksamheter visar en
sjunkande tendens gällande sjuktalen.
Socialnämnden, -20 mnkr

Förvaltningens ekonomi är inte i balans och prognosen visar på ett underskott mot budget
på 20,0 mnkr (2017 var underskottet 8,6 mnkr efter tillskott för flyktingmottagningen med
3,7 mnkr). Underskottet exklusive flyktingmottagning är 9,2 mnkr. För perioden januari till
mars är underskottet mot budget 0,9 mnkr, exklusive flyktingmottagning är det ett överskott med 7,0 mnkr.
För äldreomsorgen prognostiseras ett överskott medan det finns ett underskott för LSSverksamheten, individ- och familjeomsorgen samt ensamkommande flyktingbarn. Obalansen i ekonomin för LSS-verksamheten är inget nytt utan något som socialförvaltningen påtalat de senaste åren. Det är en volymökning inom samtliga insatser så som daglig verksamhet, personlig assistans och bostad med särskild service, denna ökning sker också nationellt.
Inom funktionshinderområdet är det en övervältring av kostnader från försäkringskassan
för personlig assistans. För att minska kostnaderna utförs numera personlig assistans i privat regi. I övrigt är det svårt att minska kostnaderna då LSS är en rättighetslagstiftning samtidigt som verksamheten utförs till låga kostnader nationellt sett.
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Inom individ- och familjeomsorgen är kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar i
nivå med tidigare år vilket indikerar att ökningen avstannat trots att anmälningarna är i nivå
med 2017. Arbetet med att minska placeringarna fortgår genom olika aktiviteter så som familjerådslag och utredningshem för föräldrar och barn. Däremot ses en stor ökning av placering av vuxna missbrukare första kvartalet, det kan vara tillfälligt men det är mycket svårt
att bedöma utvecklingen.
Utifrån svårigheter att rekrytera socionomer och sjuksköterskor så fortsätter kostnaderna
för hyrpersonal att öka.
Med tanke på befarat underskott är det nödvändigt att ta fram en ny handlingsplan i syfte
att ytterligare minska utbudet och kostnaderna. Tidigare handlingsplan för att minska utbud
och kostnader gav effekt och där finns två uppdrag kvar, översyn av måltid och översyn av
sociala företag.
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Kompetensförsörjningen är sedan tidigare en av förvaltningens största utmaningar. Avdelningarna arbetar med handlingsplaner för att säkra bemanningsläget. Förvaltningen har lyft
fram sina karriär- och utvecklingsvägar internt och externt. Som ett led i att säkra bemanningen inför sommaren har förvaltningen erbjudit ordinarie medarbetare inom dess omvårdsyrken att flytta sin semester. Cirka 100 medarbetare har antagit erbjudandet.
Verksamheterna har ställt om från årsarbetstidsavtalet till Allmänna Bestämmelser och
samtidigt hantera en minskande verksamhet inom boende för ensamkommande unga. I
samband med övergången till Allmänna Bestämmelser nollställdes medarbetarnas tidssaldon till en kostnad av cirka 2 mnkr. I prognoserna har hänsyn tagits till övergången med
ökad personalkostnad men det är i nuläget omöjligt att veta utfallet av förändringen.
Brukarundersökningen visar att på Gotland såväl som i riket så upplever äldre ensamhet i
stor utsträckning. Utifrån detta resultat så pågår planeringen pågår planeringen med att öka
vår kunskap kring vad som ligger bakom äldres känsla av ensamhet.
Inom förvaltningens verksamheter pågår en hel del förebyggande och hälsofrämjande arbete. Arbetet bygger till stor del på kunskapsbaserade metoder och syftar till att öka kunskapen, motverka utanförskap och förebygga ohälsa.
En viktig del i förbättringsarbetet är att öka kunskapen kring vad våra brukare och patienter tycker om socialtjänstens insatser. Inom samtliga avdelningar pågår aktiviteter för att
öka tillvaratagandet av synpunkter. Nya uppföljningsmetoder, mallar för uppföljningssamtal, enkäter och workshops är några goda exempel på utvecklingsarbeten som pågår för att
öka kunskapen om målgruppernas synpunkter och förslag till förbättringar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -25 mnkr

Under perioden har fler standardiserade vårdförlopp införts i cancervården och nya arbetssätt införts till syfte att patienter som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. Hälso- och sjukvårdsnämnden
har fattat beslut, förutsatt tillskott av medel från Regionfullmäktige, att ny verksamhet inom
hjärtsjukvård ska inrättas på Visby lasarett. Etableringen innebär att patienterna snabbare
kan erbjudas undersökning och behandling, vilket minskar risken för komplikationer och
bestående men.
Arbetet med att bli oberoende av hyr har varit i fortsatt fokus och goda effekter ses framförallt avseende minskat nyttjande av hyrsjuksköterskor, vilket är mycket glädjande. Läget
är dock fortsatt bekymmersamt avseende hyrläkare inom primärvården.

Ärendenr RS RS 2018/5 Datum 2018-04-27

Antalet fall med influensa, vinterkräksjuka och halkrelaterade olycksfall har varit många under årets första månader. Även många medarbetare insjuknade vilket inneburit att arbetssituationen stundtals varit ansträngd. Situationen avspeglas i högre övertidsuttag än samma
period föregående år.
Under perioden har omförhandlingsklausulen i avtalet med Karolinska universitetssjukhuset lösts ut på grund av kraftig icke-aviserad prishöjning. Efter förhandling har överenskommelse träffats.
Periodens resultat är -16 200 tkr. Helårsprognosen är efter mars månad - 25 miljoner.
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Patientnämnden, 0 mnkr

Patientnämnden har från årsskiftet fått ett utvidgat uppdrag. Detta innebär i korthet; utökat
stöd och hjälp till de som har klagomål på vården, utökad analys utifrån ett bredare underlag än tidigare, utökad återkoppling till de som ansvarar för vården, föreslå förändringar
som bidrar till ökad patient/personcentrering.
Arbetet med att planera de beslutade aktiviteterna kommer att inledas senare i vår och genomförandet kommer att inledas under 2018.
Patientnämnden uppvisar ett plusresultat för perioden och beräknas gå plus på årsbasis.
Under perioden har 67 klagomål inkommit. 2017 inkom 76 klagomål och 2016 inkom 54
klagomål under samma period.
Personalkostnaden har stigit kraftigt jämfört med samma period föregående år. Detta beror
på att bemanningen ökats från 1,2 till 1,5 heltid och att en tjänsteman med högre befattning
har anställts. Inför 2019 behöver bemanningen utökas ytterligare till sammanlagt 2 heltider.
Budgeten behöver därför utökas med 200 000 kronor.
Överförmyndarnämnden, -2 mnkr

Vårt kansli (4,0 tjänster) har under året stabiliserats vad gäller bemanningen. Trivsel och engagemang med uppdraget samt goda kunskaper har varit framgångskonceptet. Stabiliseringen kan i mångt och mycket tillskrivas att mångårig erfarenhet ännu finns kvar i arbetsgruppen samt ett gott rekryteringsarbete av nya medarbetare som snabbt satt sig in i arbetet.
Vår jurist lämnade i februari sin anställning för att vara föräldraledig och ersätts av en vikarie som anställs från och med april 2019 och under februari och mars har juristbefattningen
varit vakant. Kansliets bemanning har därför under två månader legat på 75 % av den ordinarie personalstyrkan. Dock har kansliet haft en timanställd som arbetat med granskning av
årsräkningar. Den ordinarie juristen har under februari månad blivit erbjuden och tackat ja
till tjänsten som regionjurist. I början av hösten 2018 kommer den lediga juristtjänsten att
utannonseras.
Som läget är idag ser det ljust vad gäller uppfyllandet av våra mål. Vi ligger mycket bra till
vad gäller målet om granskade årsräkningar och är i fas angående handläggningstiderna liksom att telefon- och besökstider uppfylls enligt målsättning. Ambitionen är att vi i så stor
uträckning som möjligt ska klara en bra service till våra huvudmän, ställföreträdare och
samarbetspartners. Ett förbättringsarbete som pågår under våren är att uppdatera vår hemsida och göra den mer informativ och tydlig i enlighet med ett av våra uppsatta mål. Vi jobbar även vidare med digitaliseringen av nämndsprocessen.

Ärendenr RS RS 2018/5 Datum 2018-04-27

Svårigheten med att rekrytera nya ställföreträdare kvarstår och arbetet med att etablera en
stabil bank av ställföreträdare har fortsatt under vintern genom att vi söker nya kanaler för
rekrytering.
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Regionstyrelsens beslut

Månadsrapporten godkänns.
x Åtgärder utifrån nämndernas lämnade prognoser beslutas i samband med
delårsrapport 1:2018.
x Månadsrapport april 2018 bifogas i ärende om delårsrapport 2018:1 i regionfullmäktiges kallelse.
x

Efter april prognostiseras ett resultat på 123 miljoner kronor (mnkr) (jämfört med
127 mnkr i delårsrapport 1). Prognosen för nämnderna har försämrats med 40 mnkr
och avvikelsen beräknas till totalt -78 mnkr i jämförelse med budget. Trots att
nämndernas prognos är kraftigt försämrad vägs det upp av att skatteprognosen har
förbättrats med 20 mnkr (prognos 2018-04-27), finansiella intäkter 15 mnkr samt
även vissa andra poster på finansförvaltningen som sammanlagt uppgår till 4 mnkr.
De finansiella intäkterna består av utdelning från GEAB samt överskottsutdelning
från Kommuninvest. En preliminär bedömning av balanskravsresultatet utifrån den
här prognosen är ett underskott på 5-10 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har försämrat sin prognos med 10 mnkr jämfört med
delårsrapport 1 och regionstyrelseförvaltningen räknar med ett något bättre resultat,
+ 5 mnkr jämfört med + 3 mnkr. Räddningstjänstens prognos beräknas bli 1 mnkr
bättre utifrån att tekniska nämnden beslutat om vissa åtgärder för att begränsa
underskottet. Anledningen till hälso- och sjukvårdsnämndens försämrade prognos är
några riktigt dyra vårdtillfällen samt högre läkemedelskostnader. Sen årsskiftet har
nya indikationer för hepatit-C läkemedel kommit vilket gör att kostnaden ökar. Även
kostnaden för cancerläkemedel är högre än tidigare.
Teknikförvaltningen har i början av året arbetat med att beräkna kostnader för
efterbehandling av deponier på Gotland. Utredningen var inte klar när delårsrapport
1 skrevs. I särskilt ärende till budgetberedningen rapporterades en förväntad framtida
kostnad på 107 mnkr som därmed ska redovisas som avsättning och belasta årets
resultat. I den fortsatta beredningen av ärendet har en förnyad bedömning gjorts.
Nämnden redovisar detta i sin månadsrapport och rapporterar att avsättningen bör
uppgå till 38,2 mnkr 2018. 37,2 mnkr för Slite deponi samt 500 tkr för Visby och
Tofta. Det medför att prognosen för teknikförvaltningen, tillsammans med vissa
andra förändringar, försämrats från +13 mnkr till -20 mnkr. En detaljerad beräkning
för Slite deponi redovisas i bilaga. För övriga deponier där åtgärder kan behövas,
krävs fortsatt utredningsarbete för att göra tillförlitlig uppskattningar av vilka belopp
som är aktuella.
forts
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Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster ligger på 3,0 procent för
perioden. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,6 procent.
Nettokostnadsutvecklingen är fortsatt svårbedömd då stora statsbidrag väntas
komma under året. Det kan ändå konstateras att nämnderna prognostiserar en
nettokostnadsökning på 4,2 procent. Det är för högt för att klara ett positivt
balanskravsresultat.
Ett av de finansiella målen är att den totala nettokostnadsökningen inte ska överstiga
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt skatteprognosen från
april 2018 väntas ökningen av skatteintäkter och bidrag bli 2,7 procent. Utifrån förra
årets kostnadsnivå kan nettokostnaden för nämndernas verksamhet öka med 2,5
procent för att rymmas inom beslutad budget.
Sjuktalet har jämfört med årsskiftet ökat från 5,8 till 5,9 och antal anställda är 6 588.
Ingen ny investeringsprognos har gjorts i april.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrag av Ulrica Jansson, bitr. ekonomidirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-21
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Månadsrapport april 2018
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•

Månadsrapporten godkänns.
Åtgärder utifrån nämndernas lämnade prognoser beslutas i samband med
delårsrapport 1:2018.

Sammanfattning och bedömning

Efter april prognostiseras ett resultat på 123 mnkr (127 mnkr delårsrapport 1).
Prognosen för nämnderna har försämrats med 40 mnkr och avvikelsen beräknas till
totalt -78 mnkr i jämförelse med budget. Trots att nämndernas prognos är kraftigt
försämrad vägs det upp av att skatteprognosen har förbättrats med 20 mnkr (prognos
2018-04-27), finansiella intäkter 15 mnkr samt även vissa andra poster på
finansförvaltningen som sammanlagt uppgår till 4 mnkr. De finansiella intäkterna
består av utdelning från GEAB samt överskottsutdelning från Kommuninvest. En
preliminär bedömning av balanskravsresultatet utifrån den här prognosen är ett
underskott på 5-10 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har försämrat sin prognos med 10 mnkr jämfört med
delårsrapport 1 och regionstyrelseförvaltningen räknar med ett något bättre resultat,
+ 5 mnkr jämfört med + 3 mnkr. Räddningstjänstens prognos beräknas bli 1 mnkr
bättre utifrån att tekniska nämnden beslutat om vissa åtgärder för att begränsa
underskottet. Anledningen till hälso- och sjukvårdsnämndens försämrade prognos är
några riktigt dyra vårdtillfällen samt högre läkemedelskostnader. Sen årsskiftet har
nya indikationer för hepatit-C läkemedel kommit vilket gör att kostnaden ökar. Även
kostnaden för cancerläkemedel är högre än tidigare.
Teknikförvaltningen har i början av året arbetat med att beräkna kostnader för
efterbehandling av deponier på Gotland. Utredningen var inte klar när delårsrapport
1 skrevs. I särskilt ärende till budgetberedningen rapporterades en förväntad framtida
kostnad på 107 mnkr som därmed ska redovisas som avsättning och belasta årets
resultat. I den fortsatta beredningen av ärendet har en förnyad bedömning gjorts.
Nämnden redovisar detta i sin månadsrapport och rapporterar att avsättningen bör
uppgå till 38,2 mnkr 2018. 37,2 mnkr för Slite deponi samt 500 tkr för Visby och
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Tofta. Det medför att prognosen för teknikförvaltningen, tillsammans med vissa
andra förändringar, försämrats från +13 mnkr till -20 mnkr. En detaljerad beräkning
för Slite deponi redovisas i bilaga. För övriga deponier där åtgärder kan behövas,
krävs fortsatt utredningsarbete för att göra tillförlitlig uppskattningar av vilka belopp
som är aktuella.
Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster ligger på 3,0 procent för
perioden. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,6 procent.
Nettokostnadsutvecklingen är fortsatt svårbedömd då stora statsbidrag väntas
komma under året. Det kan ändå konstateras att nämnderna prognostiserar en
nettokostnadsökning på 4,2 procent. Det är för högt för att klara ett positivt
balanskravsresultat.
Ett av de finansiella målen är att den totala nettokostnadsökningen inte ska överstiga
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt skatteprognosen från
april 2018 väntas ökningen av skatteintäkter och bidrag bli 2,7 procent. Utifrån förra
årets kostnadsnivå kan nettokostnaden för nämndernas verksamhet öka med 2,5
procent för att rymmas inom beslutad budget.
Sjuktalet har jämfört med årsskiftet ökat från 5,8 till 5,9 och antal anställda är 6 588.
Ingen ny investeringsprognos har gjorts i april.
Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr
Nämnd

Budget
jan-april

Justerat
utfall

Avvik
else

Helårsavvikelse

Bokslut
2017

131

127

4

384

379

5

25

8

8

0

26

27

-1

1

123

119

4

358

352

6

24

59

50

9

176

198

-22

-3

teknikförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen

42

32

10

125

145

-20

0

17

18

-1

51

53

-2

-3

Byggnadsnämnden

5

7

-2

16

17

-1

10

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

4

4

0

11

11

0

0
1

Regionstyrelsen

Årsbudget Progn
os
2018

varav
politikerorganisationen
regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden

varav

Kultur- och fritidsnämnden

0

0

0

-

0

0

Barn- och utbildningsnämnden

381

381

0

1 143

1 153

-10

8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

100

70

30

301

296

5

19

Socialnämnden

439

448

-9

1 318

1 338

-20

-8

Hälso- och sjukvårdsnämnden

516

536

-20

1 568

1 603

-35

-54

1 635

1 623

12

4 917

4 995

-78

-2

Summa
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Resultaträkning, mnkr
Resultat
jan-april
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Prognos 2018

Budget
2018

Bokslut
2017

1 400

4 111

4 300

4 270

-2 854

-8 819

-9 031

-8 803

-72

-235

-245

-257

-1 526

-4 943

-4 976

-4 790

1 684

5 078

5 073

4 944

0

20

7

19

-2

-32

-39

-22

156

123

65

151

Kostnads och intäktsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster är 3,0 procent i perioden. Den
externa nettokostnadsutvecklingen är 3,6 procent.
Ett av de finansiella målen är att den totala nettokostnadsökningen inte ska överstiga
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt skatteprognosen från
april 2018 väntas ökningen av skatteintäkter och bidrag bli 2,7 procent. Om man
istället utgår från förra årets kostnadsnivå räknar på vad nettokostnaden för
nämndernas verksamhet kan öka för att rymmas inom beslutad budget kan ökningen
vara 2,5 procent.
Den nettokostnadsökning som varit under årets första fyra månader är därmed för
hög för att nå en budget i balans vid årets slut.
Kostnader och intäkter inklusive interna poster, mnkr
Periodens utfall

Periodens utfall
föregående år

Procentuell
skillnad

Totala intäkter

1254,0

1 265,5

-0,9 %

Personalkostnader

1 085,8

1 050,7

3,3 %

9,2

7,7

19,2 %

13,2

11,1

19,5 %

0,8

0,6

22,7 %

10,9

10,4

5,1 %
8,0 %

varav övertid, mertid
Utbildning, kurs o konferensavgifter
Representation
Konsulter
Hyrpersonal

25,8

23,9

145,0

137,5

5,5 %

1 607,3

1 618,7

-0,7 %

140,7

151,3

-7,0 %

Summa kostnader

2 888,8

2 852,9

1,3%

Nettokostnad

1 634,8

1 587,4

3,0 %

Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

varav internhyra
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Externa kostnader och intäkter, mnkr
Periodens utfall

Periodens utfall
föregående år

Procentuell
skillnad

349,6

359,5

-2,7 %

1 085,8

1 050,7

3,3 %

9,2

7,8

19,2 %

13,2

10,9

20,7 %

0,5

0,5

16,1 %

10,9

10,3

5,5 %
8,2 %

Totala externa intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid
Utbildning, kurs o konferensavgifter
Representation
Konsulter
Hyrpersonal

25,3

23,3

Förbrukningsmaterial, inventarier

125,6

118,2

6,3 %

Övriga kostnader

701,0

702,5

-0,2 %

Summa externa kostnader

1 962,3

1916,4

2,4 %

Nettokostnad

1 612,7

1 556,9

3,6 %

Personalstatistik och personalkostnader

Personalkostnaderna har januari till mars 2018 ökat från 789 mnkr föregående år till
814 mnkr. Det är en ökning på 3,1 procent. Lönerevisionen 2017 motsvarar 2,6
procent. Kostnadsökningen är därmed något högre än vad löneöversynen gav. Antal
anställda har ökat jämfört med 2017 men framförallt har de timanställda ökat.
Personalkostnadsökningen mellan 2016 och 2017 var på årsbasis väldigt låg, 1,4
procent. Det är inte rimligt att ha en så låg ökning under en längre tid utan att stora
strukturförändringar görs. Hur stor del av de beslutade besparingarna 2018 som
genomförs genom minskning av antal anställda är inte känt. Vi vet samtidigt att flera
förvaltningar aktivt rekryterar och att rekryteringsutmaningarna är stora.
I diagrammen nedan visas utvecklingen av antal tillsvidareanställda och antal
visstidsanställda från årsskiftet 2015/2016.

Antal tillsvidareanställda dec 2015 - mars 2018

5 853
5 809
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5 809
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Antal visstidsanställda dec 2015-mars 2018

201803

201802

201801

201712

201711

201710
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Antal anställda per förvaltning
Förvaltning

Regionstyrelseförvaltningen
Teknikförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning
Kultur- och fritidsförvaltning

Antal anställda
mars 2017

Antal
anställda dec
2017

Antal
anställda
mars 2018

Förändring
jmf med
mars 2017

572

571

671

99

287

299

4

159

162

7

295
155
132

136

0

-132

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

2 090

2 103

2 188

98

Socialförvaltning

1 886

1 841

1 806

-80

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

1 441

1 451

1 479

38

Summa förvaltningar

6 571

6 548

6 605

34

Totalt*

6 554

6 510

6 588

34

* Differensen mellan summa förvaltningar och totalt beror på att det finns personer med anställning på två
förvaltningar och som därmed räknas dubbelt när man tar fram varje förvaltning för sig. I totalsiffran räknas
varje person bara en gång.

Regionstyrelseförvaltningens ökning beror till största delen på omorganiseringen av
kultur- och fritidsverksamheten. Även övergången av medarbetarna på Inspiration
Gotland AB påverkar.
Socialförvaltningen fortsätter att minska antalet anställda. Det är en stor omställning
som pågår i organisationen eftersom det nu är så många färre ensamkommande barn
och unga.
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Sjukfrånvaro

Fram till mars 2018 har sjukfrånvaron ökat från 5,8 till 5,9 jämfört med årsskiftet.
Sjukfrånvaron har varit hög i början av året. Målet är att sänka sjukfrånvaron till 4,5
senast 2020. En förutsättning är att sjuktalet är oförändrat eller lägre i år. Männens
sjukfrånvaro har ökat från 2015 och framåt men verkar nu ha avstannat.
Regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har ett högre sjuktal jämfört med
vad som redovisades i delårsrapport 1 och vid årsskiftet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett lägre sjuktal.

Sjukfrånvaro totalt 2015-2018
7,0
6,0

6.6

6.4

5.9

5.6

6.4

6.5

5,8

5.9

3.9

3.9

5,0
4,0

3.6

Totalt

3.1

Kvinnor

3,0

Män

2,0
1,0
0,0
2015

2016

2017

2018

Sjukfrånvaro per förvaltning 2016-2018
7,1

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

5,3

5,8

4,9

5,4

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

Socialförvaltning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

Samhällsbyggnadsförval...

Teknikförvaltning

Regionstyrelseförvaltn...

3,8

2016
2017
2018
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Ärendebeskrivning

Månadsrapporten för april är den andra uppföljningsrapporten för året.
Månadsrapporten är inte lika omfattande som delårsrapporterna och är i huvudsak
inriktad på ekonomi.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 11

Arvoden och ersättningar till Region
Gotlands förtroendevalda 2019
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 139
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-02
• Arvodeskommitténs protokoll 2018-02-12
• Arvodesregler 2019

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 139

Arvoden och ersättningar till Region
Gotlands förtroendevalda 2019

RS 2018/334
AU § 157

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Bestämmelser om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda antas enligt
Arvodeskommitténs förslag, inklusive regionstyrelsens förtydliganden och
kompletteringar, för att börja gälla den 1 januari 2019.
x Regeldokumentet Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda fastställs och ersätter
motsvarande dokument i regionens författningssamling från samma tidpunkt.
x De förändrade arvodes- och ersättningsnivåerna ska finansieras inom budgetram
för personalkostnader.
x

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förenklade bestämmelser om
hur beräkningen ska göras och sättet för begäran när det gäller ersättning för
förlorad arbetsförtjänst.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens arbetsutskotts
budgetavstämning hösten 2018 utreda behov, förutsättningar och finansiering
gällande politiska sekreterare inom Region Gotland.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förtydliga förslaget till bestämmelser
gällande dels att gruppledararvode utgår även när gruppledaren endast är vald som
ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott, dels att gruppledare ska vara ledamöter i
regionfullmäktige.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att komplettera förslaget till
bestämmelser med att årsarvode för ledamöter i regionstyrelsens
arbetsutskott ökas till 20%.
Reservation
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Lena
Celion (M), Håkan Onsjö (M) och Johan Thomasson (L) reserverar sig mot beslutet.
x

Arvodeskommittén har inför mandatperioden 2019 sett över Region Gotlands
ersättningsregler för förtroendevalda. Kommittén har arbetat fram ett förslag som nu
läggs fram till regionstyrelsen.
Förslaget behåller nu gällande princip med ett grundbelopp som är detsamma som
riksdagsmannaarvodet för januari månad. Nuvarande sparbetinget med tre års
eftersläpning behålls varför 2016 års januaribelopp på 748 000 kr ska användas 2019.
forts
30 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 139 forts
RS 2018/334

Förslaget behåller nu gällande princip med ett grundbelopp som är detsamma som
riksdagsmannaarvodet för januari månad. Nuvarande sparbetinget med tre års
eftersläpning behålls varför 2016 års januaribelopp på 748 000 kr ska användas 2019.
Följande ändringar kan lyftas fram särskilt. I vissa fall anges inom parantes vad som
nu gäller.
Ökad tjänstgöringsgrad för ordföranden och 2:e vice ordförande
Följande nämnders ordförande ska ha angiven tjänstgöringsgrad:
80 %, (50%) hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden
60 %, (50%) barn- och utbildningsnämnden och (35%) tekniska nämnden
50 %, (35%) byggnadsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
35 %, (30%) miljö- och hälsoskyddsnämnden
20 %, (10%) socialnämndens individutskott.
Både 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska ersättas med 10% (vice 5%)
vardera av sin ordförandes arvode.
Höjt årsarvode för ledamöter i regionstyrelsen resp. regionstyrelsens
arbetsutskott
8 %, (4%) regionstyrelsens ledamöter (utom regionråd), 12% (8%) regionstyrelsens
arbetsutskott
Nytt gruppledararvode
Ett tillägg införs som utgör en form av gruppledararvode till en av partiet anmäld
gruppledare. Årsarvode för 5 % tjänstgöring betalas till gruppledare för parti som är
representerade i regionstyrelsen men inte i regionstyrelsens arbetsutskott. Årsarvode
för 2,5 % tjänstgöring betalas till gruppledare för parti som är representerade i
regionfullmäktige men inte i regionstyrelsen.
Ny typ av ersättningsberättigad förrättning
Nytt förrättningstillägg medger rätt till ersättning i form av timarvode för förtroendevald som är utsedd av regionfullmäktige och kallad till möte med organisation där
organisationen inte betalar ersättning till den förtroendevalde.
Övrigt
Under rubriken Sammanträdesarvoden anges att beräkningsformeln för Grundarvodet ska vara 1,07 % gånger månadsarvodet för Övriga regionråd vilket innebär
en höjning från dagens 483 kr till 600 kr 2019.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst får höjt maxbeloppet till 2 500 kr per dag.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås få uppdrag att ta fram bestämmelser om hur
beräkningen ska göras och sättet för begäran.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 139 forts
RS 2018/334

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst får höjt maxbeloppet till 2 500 kr per dag.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås få uppdrag att ta fram bestämmelser om hur
beräkningen ska göras och sättet för begäran.
Valförrättning: Ersättningen till ordförande och övriga valförrättare höjs.
En genomgång har gjorts av de ersättningsbestämmelser som gäller för förtroendevalda i regionen. Generellt ses den ekonomiska ersättning som erbjuds de personer
som åtar sig ett politiskt förtroendeuppdrag viktigt. I och med att uppdragen inte
bara innebär deltagande i utsatta möten utan även innehåller mycket förberedelsearbete på fritiden ses den ekonomiska delen som viktig. Även möjligheten att
rekrytera nya personer för politiska uppdrag underlättas av att det finns ett skäligt
ekonomiskt utfall för de arbetsinsatser som krävs.
Förslaget kan bedömas behöva öka anslaget till de förtroendevaldas ersättningar med
ca 1,5 – 2 mnkr 2019.
I 2018 års kommunallag, 4 kap. 13-18 §§, finns bestämmelser om de förmåner
kommuner och landsting kan ge förtroendevalda. Fullmäktige ska besluta om
riktlinjer för ersättning enligt angivna paragrafer. Grundprincipen är att förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner
som går förlorade när de fullgör sitt uppdrag. De kan även få skälig ersättning för
resekostnader, arvode, pension och andra ekonomiska förmåner. Om arvoden ska
betalas ska det vara lika stort för lika uppdrag. Undantag från dessa regler gäller dock
för förtroendevalda som fullgör ett förtroendeuppdrag på betydande del av heltid.
Enligt propositionen ses en naturlig gräns för betydande del av heltid ligga vid
40 procent av heltid.
Arvodeskommitténs förslag i den del som avser förtroendevalda som inte har
uppdrag på mer än 40 procent av heltid (fritidspolitiker) följer inte angivna regler i
kommunallagen. Arvodeskommittén har för denna grupp av fritidspolitiker ändå valt
att fortsätta med regionens nuvarande regler där ersättningen inte har någon koppling
till en förlorad arbetsinkomst.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 139 forts
RS 2018/334

Arbetsutskottet kompletterar regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut och
föreslår även att
1) regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens arbetsutskotts
budgetavstämning hösten 2018 utreda behov, förutsättningar och finansiering
gällande politiska sekreterare inom Region Gotland,
2) bestämmelserna förtydligas gällande dels att gruppledararvode utgår även när
gruppledaren är ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott, dels att gruppledare ska
vara ledamöter i regionfullmäktige,
3) årsarvode för ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott ökas till 20%,
4) regionstyrelseförvaltningens beslutsförslag att förvaltningen ska få i uppdrag att ta
fram bestämmelser gällande ersättning för förlorad arbetsförtjänst kompletteras med
att det gäller att ta fram förenklade bestämmelser, samt att
5) de förändrade ersättningsnivåerna finansieras inom ramen för personalkostnader.
Ärendets behandling under mötet

Lars Thomsson (C) yrkar att eftersläpning av tillämpligt riksdagsmannaarvode som
jämförelsetal successivt ska minskas med ett år i taget, med början 2019 genom att
2017 års riksdagsmannaarvode gäller detta år. Anna Hrdlicka (M) och Johan
Thomasson (L) instämmer i yrkandet.
Meit Fohlin (S) yrkar avslag till detta förslag.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Lars Thomssons yrkande
avslås. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Meit Fohlins yrkande och
nej-röst för Lars Thomssons yrkande. Omröstningsresultatet ger 8 ja-röster: Tommy
Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Johnny Wiberg (S), Aino Friberg-Hansson (S),
Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och ordförande
Meit Fohlin (S). 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan
Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Lena Celion (M), Håkan Onsjö (M) och Johan
Thomasson (L). Regionstyrelsen avslår alltså Lars Thomssons yrkande.
Meit Fohlin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/334
2 april 2018

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Arvoden och ersättningar till Region Gotlands förtroendevalda
2019
Förslag till beslut i fullmäktige

•
•

Bestämmelser om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda antas enligt
Arvodeskommitténs förslag för att börja gälla den 1 januari 2019.
Bilagda regeldokument ”Ersättning till Region Gotlands Förtroendevalda”
fastställs och ersätter motsvarande dokument i regionens författningssamling från
samma tidpunkt.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regionstyrelseförvaltningen får uppdrag att ta fram bestämmelser om hur
beräkningen ska göras och sättet för begäran när det gäller ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.

Sammanfattning

Arvodeskommittén har inför mandatperioden 2019 sett över Region Gotlands
ersättningsregler för förtroendevalda. Kommittén har arbetat fram ett förslag som nu
läggs fram till regionstyrelsen.
Förslaget behåller nu gällande princip med ett grundbelopp som är detsamma som
riksdagsmannaarvodet för januari månad. Nuvarande sparbetinget med tre års
eftersläpning behålls varför 2016 års januaribelopp på 748 000 kr ska användas 2019.
Föreslagna ändringar är markerade i nuvarande regeldokument med tillhörande
Bilaga 1, se bilaga.
Följande ändringar kan lyftas fram särskilt. I vissa fall anges inom parantes vad som
nu gäller.
•

Ökad tjänstgöringsgrad för ordföranden och 2:e vice ordförande
Följande nämnders ordförande ska ha angiven tjänstgöringsgrad:
80 %, (50%) hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden
60 %, (50%) barn- och utbildningsnämnden och (35%) tekniska nämnden
50 %, (35%) byggnadsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
35 %, (30%) miljö- och hälsoskyddsnämnden
20 %, (10%) socialnämndens individutskott.
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Både 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska ersättas med 10% (vice 5%)
vardera av sin ordförandes arvode.
•

•

•

•
•

Höjt årsarvode för ledamöter i regionstyrelsen resp. regionstyrelsens
arbetsutskott
8 %, (4%) regionstyrelsens ledamöter (utom regionråd), 12% (8%)
regionstyrelsens arbetsutskott
Nytt ”Gruppledararvode”
Ett tillägg införs som utgör en form av gruppledararvode till en av partiet anmäld
gruppledare. Årsarvode för 5 % tjänstgöring betalas till gruppledare för parti som
är representerade i regionstyrelsen men inte i regionstyrelsens arbetsutskott.
Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring betalas till gruppledare för parti som är
representerade i regionfullmäktige men inte i regionstyrelsen.
Ny typ av ersättningsberättigad förrättning
Nytt förrättningstillägg medger rätt till ersättning i form av timarvode för
förtroendevald som är utsedd av regionfullmäktige och kallad till möte med
organisation där organisationen inte betalar ersättning till den förtroendevalde.
Sammanträde i sex timmar eller mer betalas med lika stor ersättning som gäller
för heldagsarvode (=grundarvode plus 8 arvodestimmar).
Under rubriken ”Sammanträdesarvoden” anges att beräkningsformeln för
Grundarvodet ska vara 1,07 % gånger månadsarvodet för Övriga regionråd vilket
innebär en höjning från dagens 483 kr till 600 kr 2019.

•

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst” får höjt maxbeloppet till 2 500 kr per dag
Regionstyrelseförvaltningen föreslås få uppdrag att ta fram bestämmelser om hur
beräkningen ska göras och sättet för begäran.

•

Fast bilersättning till regionråd med mindre än 100 % tjänstgöring betalas i
förhållande till tjänstgöringsgraden.
Valförrättning
Ersättningen till ordförande och övriga valförrättare höjs.

•

Bedömning

En genomgång har gjorts av de ersättningsbestämmelser som gäller för
förtroendevalda i regionen. Generellt ses den ekonomiska ersättning som erbjuds de
personer som åtar sig ett politiskt förtroendeuppdrag viktigt. I och med att
uppdragen inte bara innebär deltagande i utsatta möten utan även innehåller mycket
förberberedelsearbete på fritiden ses den ekonomiska delen som viktig.
Även möjligheten att rekrytera nya personer för politiska uppdrag underlättas av att
det finns ett skäligt ekonomiskt utfall för de arbetsinsatser som krävs.
Förslaget kan bedömas behöva öka anslaget till de förtroendevaldas ersättningar med
ca 1,5 – 2 mnkr 2019.
I 2018 års kommunallag, 4 kap. 13-18 §§, finns bestämmelser om de förmåner
kommuner och landsting kan ge förtroendevalda. Fullmäktige ska besluta om
riktlinjer för ersättning enligt angivna paragrafer. Grundprincipen är att
förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska
förmåner som går förlorade när de fullgör sitt uppdrag. De kan även få skälig
ersättning för resekostnader, arvode, pension och andra ekonomiska förmåner. Om
arvoden ska betalas ska det vara lika stort för lika uppdrag. Undantag från dessa
regler gäller dock för förtroendevalda som fullgör ett förtroendeuppdrag på
betydande del av heltid. Enligt propositionen ses en naturlig gräns för betydande del
av heltid ligga vid 40 procent av heltid.
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Arvodeskommitténs förslag i den del som avser förtroendevalda som inte har
uppdrag på mer än 40 procent av heltid (fritidspolitiker) följer inte angivna regler i
kommunallagen. Arvodeskommittén har för denna grupp av fritidspolitiker ändå valt
att fortsätta med regionens nuvarande regler där ersättningen inte har någon koppling
till en förlorad arbetsinkomst.
Beslutsunderlag

Arvodeskommitténs slutprotokoll 2018-02-12.
Region Gotlands regeldokument ”Ersättning till Region Gotlands Förtroendevalda”.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Samtliga nämnder
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ERSÄTTNING TILL REGION GOTLANDS FÖRTROENDEVALDA
Antagna av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1991-12-16. Ändringar 1994-12-12, 1998-12-14, 2002-1216, 2006-11-27, 2008-11-24, 2010-02-22, 2010-03-29, 2010-12-13, 2014-06-16, 2014-06-19 (regionstyrelsen), 2016-06-20
och 2016-12-19, § 236.
För uppräkning av årsarvoden 2019 bibehålls principen med riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års
eftersläpning år, vilket innebär att 2016 års januaribelopp ska gälla 2019.

§ 1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar samt revisorer för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet
(förtroendevalda enligt 4 kap 1 § kommunallagen 2017:725).
Arvoden till regionråd betalas med fast månadsbelopp enligt Bilaga 1.
§ 2 Ersättningsformer
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timarvode, förrättningsersättning,
restidsersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnadsersättning och traktamente.
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader, som föranletts av förtroendeuppdraget
enligt de grunder som anges i §§ 12-14.
§ 3 Ersättningarnas storlek
Regionfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek när det gäller ersättning
enligt §§ 4-11.
§ 4 Årsarvoden
Årsarvoden betalas till Region Gotlands förtroendevalda, som anges i Bilaga 1 till dessa
regler.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden, upphör
arvodet vid tidpunkten för avgången.
§ 5 Sammanträden
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i §
1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll föres
i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.
§ 6 Sammanträdesarvoden
För sammanträde betalas dels grundarvode för förberedelser m.m, dels timarvode som
framgår av Bilaga 1.
Anteckningar:
1. Grundarvode betalas endast en gång per dag och sammanträde.
2. Maximala arvodesbeloppet per dag är grundarvode samt 8 gånger timarvodet =
heldagsarvode.
3. Till regionfullmäktiges ledamöter och ersättare betalas heldagsarvode inkluderande
partigruppssammanträde.
4. Sammanträde som pågår sex timmar eller mer betalas med heldagsarvode enligt p.2.

§ 7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Förtroendevald har, i de fall timarvodet och restidsersättning för sammanträde inte täcker
förlorad arbetsförtjänst för den tid den förtroendevalda måste vara ledig från sitt arbete,
rätt att erhålla ersättning för den förlust hon/han gör, dock högst med det belopp
fullmäktige beslutar, se Bilaga 1.
§ 8 Restidsersättning
Restidsersättning för resa till och från sammanträde betalas i form av kilometerersättning
med belopp per kilometer resväg tur och retur som anges i Bilaga 1.
§ 9 Resekostnadsersättning och traktamente
Ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde inom och utom Region
Gotland betalas enligt de grunder, som fastställts för Region Gotlands arbetstagare i
traktamentsavtal (TRAKT 04) och bilersättningsavtal (BIA) med lokala
tillämpningsbestämmelser.
§ 10 Förrättning
Med förrättning avses i dessa regler
1. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med regionfullmäktige eller
regionstyrelse eller annan nämnd.
2. Studier av verksamheten i den egna förvaltningen.
3. Besiktning eller inspektion.
4. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
För nedanstående förrättningar betalas endast timarvode
5. Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts.
6. Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet.
7. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
8. Överläggning med företrädare för annat organ i Region Gotland än det den
förtroendevalde själv tillhör.
9. Sammankomst med samrådsorgan i Region Gotland.
10. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det organ i Region
Gotland den förtroendevalde själv tillhör.
11. Överläggning med utomstående myndighet.
12. Överläggning med ideella eller andra organisationer.
13. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med organisation där uppdraget
givits av regionfullmäktige och ingen ersättning betalas ut från organisationen.
Anteckningar:
1. För ersättning enligt punkterna 2-4 och 6-12 krävs särskilt uppdrag.
2. Beträffande ordförande med fast årsarvode ingår ersättningen för vissa förrättningar i
ordförandearvodet, se Bilaga 1.
3. Till valförrättare betalas ersättning enligt Bilaga 1.
§ 11 Förrättningsersättning
Grundarvode, timarvode och resekostnadsersättning, samt vid förrättning inom Region
Gotland restidsersättning, för deltagande i förrättning betalas enligt samma grunder som
motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde med de undantag som anges i § 10.

§ 12 Barntillsynskostnader
Kostnader för barntillsyn, som föranletts av uppdrag i Region Gotland, ersättes med 150
kronor per tillsynstimme.
Om inte särskilda skäl föreligger betalas ersättning endast vid vård av barn, som under
kalenderåret icke uppnått eller uppnår 10 års ålder.
Ersättning betalas icke för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av
sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i sådan tillsyn som finansieras av
Region Gotland.
§ 13 Vård av person med funktionsnedsättning
Ersättning betalas för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av
person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den
förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utföres av egen
familjemedlem eller av sammanboende.
§ 14 Förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader
som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med
inläsning av handlingar och liknande.
§ 15 Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt §§ 7, 12-14
För att kunna få ersättning enligt §§ 7, 12-14 skall den förtroendevalda vid varje tillfälle då
ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande regionala organ.
§ 16 Utbetalande av arvoden
Arvoden och övriga ersättningar utbetalas månadsvis. För utbetalning gäller
regionstyrelseförvaltningens anvisningar.
§ 17 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av regionstyrelsen.

Bilaga 1
Arvodesbelopp för förtroendevalda 2019
2019 års belopp uträknade med riksdagsmannaarvode med 3 års eftersläpning
Årsarvode betalas per månad till:

Månad

Regionstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

62 333

Övriga regionråd

56 100

(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall betalas
ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

År
748 000
(2016-01-01)
673 200

Regionstyrelsens ordförande månadsarvode skall vara 100 % av riksdagsmannaarvodet.
Övriga regionråds månadsarvode skall vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.
Förmåner under sjukdom, föräldraledighet och semesterdagstillägg regleras i enlighet med
vad som gäller för anställda i Region Gotland. Regionråden bör varje år beredas ledighet
motsvarande semester.
Bilersättning betalas för varje månad med en beräknad körsträcka av 240 km för
regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad och 120 km för regionråd med 50 %
tjänstgöringsgrad.
Regionråd, oavsett tjänstgöringsgrad, har inte rätt till ersättning enligt § 6, 7, 8, 10, 11, 12
och 13.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till övriga
regionrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Vice ordförande erhåller 10 % av sin
ordförandes arvode, dock med vissa undantag.
Årsarvode för 100 % tjänstgöring
Ordf.
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
betalas till ordförande i:
748 000
673 200 (heltid)
673 200
(heltid)
Regionstyrelsen
Regionråd
Regionråd
Regionråd
Årsarvode för 80 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Årsarvode för 60 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

Ordf.
538 560
538 560
538 560

1:e vice ordf.
10 %
53 856
53 856

2:e vice ordf.
10 %
53 856
53 856

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %
1:e vice ordf.
10 %
40 392
40 392

2:e vice ordf.
10 %
2:e vice ordf.
10 %
40 392
40 392

Ordf.
403 920
403 920
403 920

Årsarvode för 50 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde

Ordf.
336 600
336 600
336 600

1:e vice ordf.
10 %
33 660
33 660

2:e vice ordf.
10 %
33 660
33 660

Årsarvode för 35 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Miljö- och hälsovårdsnämnden

Ordf.
235 620
235 620

1:e vice ordf.
10 %
23 562

2:e vice ordf.
10 %
23 562

Årsarvode för 20 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Socialnämndens individutskott
För beredskapstjänstgöring betalas
tillägg med

Ordf.
134 640
134 640

1:e vice ordf.
10 %
13 464

2:e vice ordf.
10 %
13 464

15 000

7 500

7 500

Årsarvode för 10 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Regionfullmäktige
Regionens revisorer
Överförmyndarnämnden

Ordf.
67 320
67 320
67 320
67 320

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Miljörådet

Ordf.
16 830
16 830

1:e vice ordf.

Tillgänglighetsrådet (inte om uppdraget
innehas av Regionråd)
Pensionärsrådet (inte om uppdraget innehas
av Regionråd)
Årsarvode för 1,4 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Valnämnden

Ordf.
9 425
9 425

Årsarvode för ordförandens
tjänstgöring betalas med dubbelt
grundarvode samt dubblerat
timarvode i:
Patientnämnden
Av styrelser/nämnder utsedda
kommittéer, samarbetsorgan m.m.

13 464 (20%)
6 732
6 732

13 464 (20 %)
------------------------2:e vice ordf.

-------------

-------------

16 830

-------------

-------------

16 830

-------------

-------------

1:e vice ordf.
1 414 (15%)

------------

Årsarvode 8 % respektive 12 % till vissa övriga ledamöter:
8 % till ledamöter i regionstyrelsen (gäller inte regionråd)
12 % till ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott (gäller inte regionråd)

2:e vice ordf.
-------------

------------

53 856
80 784

Tillämpningsregler till Bilaga 1:
1. Avgående regionråd som avgår efter val bibehåller arvodet året ut.
2. För regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller
innehar annat ordförandeuppdrag betalas inte särskilt ordförandearvode. För regionråd
med lägre än 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller innehar
annat ordförandeuppdrag betalas särskilt ordförandearvode enligt ovan, dock får
sammanlagda arvodesersättningen inte överstiga den ersättningsnivå som skulle utgått vid
100 % tjänstgöring.
3. Där för ordförande angetts dubbelt grundarvode och timarvode innebär detta att
ordföranden utöver grundarvode och timarvode erhåller lika mycket i ordförandearvode.
Det fasta ordförandearvodet inkluderar ersättning för ordförandeskap i
beredningsutskott.
4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie
ordförandes längre bortavaro i anledning av sjukdom etc. betalas under tjänstgöringstiden
motsvarande ersättning som till ordförande.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.
5. För ordförande eller annan förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom
eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad minskas
arvodet i motsvarande mån för tiden utöver en månad.
6. I det fasta arvodet som ordförande ingår
a. Arbete med förberedande och avslutande av sammanträdet (inbegriper
protokollsjustering).
b. Företrädande av nämnd/styrelse vid kontakter med annan nämnd/styrelse och
myndighet.
c. Överläggningar med tjänstemän underställda den egna nämnden/styrelsen/ utskottet.
d. Deltagande i förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
Vid utförande av uppdrag som faller under punkt 6 a-d äger dock ordförande uppbära
rese- och restidsersättning.
Restidsersättning betalas inte vid resa utanför Gotland samt inte till regionråd.
Ordförande/vice ordförande får utöver det fasta årsarvodet, sammanträdesersättning
men bara vid deltagande i protokollfört sammanträde med egen nämnd/styrelse eller vid
förrättning vartill ordförande/vice ordförande erhållit uppdrag från egen
nämnd/ordförande att utföra. Detta gäller inte för regionråd. Inte heller för
ordförande/vice ordförande som valts till uppdrag som sammanlagt uppgår till mer än 85
% tjänstgöringsgrad.
Till regionfullmäktiges ordförande och vice ordförande betalas förrättningsarvode i form
av grundarvode och timarvode för företrädande av Region Gotland i olika sammanhang.
Sammanträdesarvoden
Grundarvode betalas med 600 kronor. (Beräknas genom formeln 1,07 % x månadsarvode
för Övriga regionråd, 56 100 kronor = 600 kronor). (2019-01-01)

Timarvode betalas med 202 kronor för hel timme. (Beräknas genom formeln 0,36 % x
månadsarvode för Övriga regionråd, 56 100 kronor, = 202 kronor) (2019-01-01)
Timarvode för del av timme – betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av
timarvodet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Summan av timarvode, restidsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får
maximalt uppgå till 2 500 kr/dag.
Restidsersättning
Restidsersättning betalas med 2,89 kronor per kilometer resväg. (Belopp framräknat
utifrån en snitthastighet med bil på 70 km/tim och timarvodet 202 kronor, vilket ger
formeln 202 ./. 70 = 2,89 kr per kilometer.) (2019-01-01)
-----------------------------------------Vigselförrättning
Borgerlig vigselförrättare erhåller för genomförd vigsel ett timarvode motsvarade 1,5
timmar samt restids- och resekostnadsarvode enligt samma regler som gäller för
förtroendevalda.
Begravningsförrättning
Ersättning till Region Gotlands begravningsförrättare betalas med ett heldagsarvode (=
grundarvode + 8 x timarvodet) per förrättning utan samordning.

Valförrättning
1. Till ordförande och vice ordförande som ersätter ordföranden i valdistrikt betalas fast
ersättning med 650 kr för valdagen och 320 kr per timme för fullgjord tid.
2. Till valförrättare betalas fast ersättning med 350 kr för valdagen och 170 kr per timme,
för fullgjort tid.
3. Vid utbildning m.m. på icke valdag betalas timarvode 170 kr jämte reseersättning.
4. I övrigt betalas endast reseersättning vid transporter för valnämndens räkning.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18
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Begäran om medel för revidering av
översiktsplan för Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 134
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-16

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 134

Äskande om medel. Revidering av
översiktsplan för Gotland

RS 2018/449
AU § 152

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Engångsanslag för arbetet med revidering av översiktsplan för Gotland beviljas
med sammanlagt 2 miljoner kronor fördelat över tre år; 1 miljoner kronor år 2019,
500 000 kronor år 2020 och 500 000 kronor år 2021 (se även regionstyrelsens
förslag till beslut i § 154 strategisk plan och budget).

Regionstyrelsen har 2018-03-22 beslutat föreslå regionfullmäktige att styrelsen ges i
uppdrag att inleda arbetet med revidering av ”Bygg Gotland – översiktsplan för
Gotlands kommun 2010-2025”, samt att medel för arbetets bedrivande får begäras i
vanlig ordning vid kommande budgetprocess.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att revideringen av översiktsplanen inleds
under början av 2019 och bedömer att processen fram till ett antagande av ny
översiktsplan kommer att ta cirka 3 år i anspråk. Förvaltningen bedömer att arbetet
med revideringen till delar kan ske med egna personella resurser, men att ett antal
utredningar kring hållbarhetsanalys, klimatanpassning, trafik, energi, hälsa med mera
samt layout och kommunikation måste ske med externa resurser. Totalt beräknas att
arbetet med översiktsplanen kommer att behöva en budget på 2,0 miljoner kronor
(mnkr), varav 1,0 mnkr 2019, 0,5 mnkr för 2020 och 0,5 mnkr för 2021.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
anslå sammanlagt 2,0 miljoner kronor fördelat över tre år; 1,0 miljon kronor år 2019,
0,5 miljoner kronor år 2020 och 0,5 miljoner kronor år 2021.
Arbetsutskottet instämmer i förslaget.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Eva Nypelius (C) yrkar, enligt förslag till driftbudget redovisat av (C), (M) och (L), att
revidering av översiktsplan ska genomföras inom befintlig budgetram.
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att eget förslag
vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-16

24 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/449
16 april 2018

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Begäran om medel för revidering av översiktsplan för Gotland
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Engångsanslag för arbetet med revidering av översiktsplan för Gotland beviljas med
sammanlagt 2 miljoner kronor fördelat över tre år; 1 miljoner kronor år 2019,
500 000 kronor år 2020 och 500 000 kronor år 2021.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har 2018-03-22 beslutat föreslå regionfullmäktige att styrelsen ges i
uppdrag att inleda arbetet med revidering av ”Bygg Gotland – översiktsplan för
Gotlands kommun 2010-2025”, samt att medel för arbetets bedrivande får begäras i
vanlig ordning vid kommande budgetprocess.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att revideringen av översiktsplanen inleds
under början av 2019 och bedömer att processen fram till ett antagande av ny
översiktsplan kommer att ta ca 3 år i anspråk. Förvaltningen bedömer att arbetet med
revideringen till delar kan ske med egna personella resurser, men att ett antal
utredningar kring hållbarhetsanalys, klimatanpassning, trafik, energi, hälsa med mera
samt layout och kommunikation måste ske med externa resurser. Totalt beräknas att
arbetet med översiktsplanen kommer att behöva en budget på 2 000 tkr, varav 1 000
tkr 2019, 500 tkr för 2020 och 500 tkr för 2021.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
anslå totalt 2 mnkr för arbetet med revidering av översiktsplanen.
För år 2019 : 1 mnkr, för år 2020 : 0,5 mnkr och för år 2021 : 0,5 mnkr.
Beslutsunderlag

RS§69 2018-03-22. Uppdrag att inleda arbetet med att revidera översiktsplan
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Begäran om medel för Almedalsveckan
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 136
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-20

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 136

Äskande om medel. Almedalsveckan

RS 2018/335
AU § 154

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Regionstyrelsen beviljas 504 000 kronor i budgetmedel gällande Almedalsveckan
(se även regionstyrelsens förslag till beslut i § 154 strategisk plan och budget).

För att upprätthålla en god kvalitet och tillgänglighet kring Almedalsveckan och den
service Region Gotland har tagit på sig i sin roll som värd behövs ett utökat anslag.
Sedan 2001 har intresset och deltagande i/kring Almedalsveckan ökat. Antalet
evenemang har ökat från drygt 50 genomförda evenemang 2001 till närmare 4 100
under fjolårets vecka. Detta har lett till att även antalet arrangörer har ökat, från
knappt tjugo till närmare 1 900 under samma period. Antalet unika besökare har
också ökat, från cirka 2 200 till mer än 42 000.
Under de senaste åren har Almedalsveckan drivits som ett internt projekt i syfte att
tydliggöra uppdraget, med styr- och projektgrupp med tydliga projektdirektiv.
Projektet har inte någon gemensam projektbudget utan kostnader och intäkter för
projektledning samt för de olika delprojekten tas av dels regionstyrelseförvaltningen,
dels teknikförvaltningen.
Region Gotland bör se alla delar inom Almedalsveckan som en helhet och låta såväl
intäkter som kostnader balanseras. Regionstyrelseförvaltningen äskar om budgetmedel gällande Almedalsveckan om 504 000 kronor.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-20

26 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/335
20 april 2018

Per Lorén

Äskande om medel Almedalsveckan
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen äskar om budgetmedel gällande Almedalsveckan
motsvarande 504 000 kronor.

Ärendebeskrivning

För att upprätthålla en god kvalitet och tillgänglighet kring Almedalsveckan och den
service Region Gotland har tagit på sig i sin roll som värd krävs ett utökat anslag.
Almedalsveckan är en unik vecka för Gotland och det gotländska samhället. En
beräkning av det samhällsekonomiska värdet under veckan uppskattas till närmare
250 000 000 kronor (egen uppräkning av en analys som genomfördes av HUI
Research 2012/2013). En kommunikationsbyrå värderade för ett par år sedan
marknadsföringsvärdet för Gotland till 100 000 000 kronor.
Sedan 2001 har intresset och deltagande i/kring Almedalsveckan ökat enormt. En
ökning av antalet evenemang, från drygt 50 genomförda evenemang 2001 till närmare
4 100 under fjolårets vecka. Detta har lett till att även antalet arrangörer har ökat,
från knappt tjugo till närmare 1 900 under samma period.
Antalet unika besökare har också ökat, från cirka 2 200 till mer än 42 000.
Under de senaste åren har Almedalsveckan drivits som ett internt projekt i syfte att
tydliggöra uppdraget, med styr- och projektgrupp med tydliga projektdirektiv, se
bilaga. Projektet har inte någon gemensam projektbudget utan kostnader och intäkter
för projektledning samt för delprojekt 1, 2, 3 och 4 tas av regionstyrelseförvaltningen
(RSF) och för delprojekt 5 tas av teknikförvaltningen, se bilaga 1.
Enhet Kommunikation och kansligrupp (RSF) ansvarar enligt projektdirektiven för:
•

kontaktperson för huvudarrangörsgruppen (politisk styrgrupp),

•

direktupphandla tält, ljud, säkerhet med mer för huvudarrangörsgruppen,

•

säkerställa och erbjuda ett programansökningssystem,

•

kvalitetsgranska alla inkomna programansökningar innan dessa publiceras i
det officiella programmet,

•

vara kontaktperson/en väg in för alla som är intresserade av Almedalsveckan,

•

ansvara för all kommunikation/kommunikationskanaler samt
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

•

Tjänsteskrivelse
RS 2018/335

erbjuda alla inresta journalister service i form av ackreditering och ett
presscenter under veckan.

Ekonomi

Resultatet för 2017 visar ett negativt resultat på 519 0000 kr, vilket kan härledas till
systemutveckling utöver det budgeterade på 190 000 kr samt ändrade förutsättningar
i samband med sammanslagningen av serviceförvaltningen och ledningskontoret vid
årsskiftet 2016/2017.
Sammanfattningsvis är underskottet en följd av:
•
•
•
•

Högre personalkostnader än budgeterat för personal kopplat till
projektkontor och presscenter*.
Annonsering i dagspress inför och under Almedalsveckan.
Utvecklingskostnader för framtagande och lansering av ny hemsida**.
Utvecklingskostnader för att få ett fungerande programsystem för hantering
av programansökningar**.

* Tidigare år har personalbehovet för att klara administration kopplat att till programansökningar och bemanning av presscenter
lösts genom att medarbetare från andra verksamheter har täckt upp vid behov utan kostnad. Även det kommunikativa stödet
har lösts utan debitering av kostnader för personalinsatserna.
** Kostnader utöver budgeterad utveckling godkända av projektägaren.

Fördelning av kostnad och intäkt utifrån budget

I tabellen nedan återges en preliminär fördelning för hur kostnader och intäkter är
fördelade utifrån de olika projektdirektiven, det vill säga inte var dessa kostnader och
intäkter är budgeterade. Kostnader och intäkter är uppskattade utifrån fjolårets utfall.
Verksamhets- Personal
kostnad

Intäkter

Projekt Almedalsveckan 2018
- Övergripande projektledning (RSF) 145 000 kr

775 000 kr

Delprojekt 1
- Projektkontor (RSF)

350 000 kr

835 000 kr

Delprojekt 2
- Programmet (RSF)

130 000 kr

180 000 kr 1 435 000 kr

Delprojekt 3
- Presscenter (RSF)

160 000 kr

60 000 kr

Delprojekt 4
- Beredskap och säkerhet (RSF)

300 000 kr

130 000 kr

Delprojekt 5
- Infrastruktur (mark/trafik) (TKF) 1 400 000 kr
Totalt

700 000 kr 5 600 000 kr

2 485 000 kr 2 680 000 kr 7 035 000 kr

I verksamhetskostnader ingår bland annat interna kostnader som lokalkostnader och
administrativa kostnader. Men också interna kostnader för renhållning och kostnader
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/335

kopplat till gata/park. I övriga verksamhetskostnader är en stor kostnad kopplat till
säkerhet och bevakning.
Kostnader kopplade till personal för delprojekt 4 och 5 är preliminära, eftersom
Almedalsuppdraget är en del i det ordinarie arbetet och ingen tidredovisning sker.
Framtida behov

Täckning för underskott i dagens budget med 220 000 kr för att fortsätta upprätthålla
en verksamhet med god kvalitet och tillgänglighet.
Utveckla och stärka varumärket med hjälp av extra kommunikationsinsatser på
200 000 kr, dessa avser operativt stöd samt presstöd (proaktivt arbete, pressmeddelande med mera), strategiskt kommunikationsstöd till projektledaren samt stöd
i varumärkesarbetet.
Under ett par år, innan annan systemlösning för ansökningshandläggning till det
officiella programmet är klar, krävs en utökad kapacitet i form bättre prestanda/ny
server med mer minne för att säkra tillgängligheten och driften av nuvarande
programsystem, till en utökad kostnad på totalt 84 000 kr.
Totalt äskande om budgetmedel

504 000 kr

Det utökade anslaget leder till att verksamheten kan:
1) Bibehålla dagens nivåer gällande kvalitetsgranskning av programansökningar.
2) Fortsätta att ha en god tillgänglighet för att guida medarrangörerna samt
svara på frågor.
3) Fortsätta erbjuda journalister möjlighet till arbetsplats i anslutning till
Almedalsområden.
4) Utveckla programansökningssystemet för att effektivisera och förenkla för
både medarrangörer och besökare.
5) Stärka varumärket Almedalsveckan med hjälp av kommunikation:
a. Förankra Almedalsveckan i det gotländska samhället, bjuda in och
vara mer synlig/välkomnande
b. Proaktiva i kommunikationen med besökarna och medarrangörer
6) Utveckla den interna organisation och gränssnitten gentemot politiken.
7) Utveckla och vårda Almedalsveckan som helhet
Alternativ och konsekvenser vid oförändrat anslag

Skulle verksamheten vara finansierad i samma omfattning som tidigare år, det vill
säga utan önskat utökat anslag, förutspås följande konsekvenser:
•
•
•

Färre administratörsresurser – leder till försämrad kvalitet i det officiella
programmet, minskad tillgänglighet och missnöjda arrangörer.
Erbjuda presscenter i egna lokaler som Solbergaskolan/Visborg och dra ned
på tillgängligheten i form av öppettid – leder till missnöjda journalister.
Sänka ambitionsnivån vad gäller tillgänglighet under året, men även under
själva veckan - kan leda till kritik från arrangörer.
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Tjänsteskrivelse
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Sänka tillgängligheten och driftsäkerheten gällande programsystem – leder till
irritation och kritik från arrangörer.
Endast förvalta Almedalsveckan - leder till att ingen utvecklar veckan, i en för
Gotland, positiv riktning.
Sänka ambitionsnivå kring kommunikation och stärkande av varumärket
Gotland.

Ett sätt att öka intäkterna är att höja dagens ansökningsavgifter, alternativt att det
inte ska finnas någon gratisperiod. En ökning av ansökningsavgiften kan dock få
negativ effekt. Risken är att arrangörer väljer andra kanaler för att sprida
informationen om sina evenemang och Almedalsveckans möjlighet att upprätthålla
en god kvalitet genom att granska alla evenemangen minskar. Därför förordas inte
detta alternativ.
Sammanfattning och underlag för beslut

Region Gotland bör se alla delar inom Almedalsveckan som en helhet och låta såväl
intäkter som kostnader balanseras. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
regionstyrelsen att äska om utökade budgetmedel med 504 000 kronor.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tjänsteskrivelse
RS 2018/335

Bilaga 1.
Delprojekt 1 – Projektkontor

Syfte:

Ansvara för kommunikationen internt och externt, utgöra
kontaktpunkt för delprojektets intressenter samt ansvara för att
beslutade förbättringsförslag genomförs.

Mål:

Ändamålsenlig tillgänglighet, sammanhållen och tydlig kommunikation
med Almedalsveckans samtliga intressenter. Ta fram bra underlag för
styrgrupp och huvudarrangörer för att göra val kring Almedalsveckans
utveckling.

Delprojekt 2 – Det officiella programmet

Syfte:

Samla in, kvalitetssäkra med hjälp av gällande kriterier samt
tillhandahålla det officiella programmet i olika kanaler. Säkerställa
tillgängligt systemstöd för det officiella programmet.

Mål:

Ett kvalitetssäkrat och tillgängligt program för besökare och
arrangörer.

Delprojekt 3 – Presscenter

Syfte:

Iordningsställa och driva ett presscenter för journalister. Tillhandahålla
ackrediteringsmöjlighet för närvarande journalister.

Mål:

Ett ändamålsenligt presscenter för ackrediterade journalister.

Delprojekt 4 – Beredskap och säkerhet

Syfte:

Samverka och samordna med berörda så att Almedalsveckan
genomförs som ett tryggt och säkert arrangemang.

Mål:

Att Almedalsveckan genomförs som ett tryggt och säkert arrangemang
för alla berörda.

Delprojekt 5 - Infrastruktur, trafik och markupplåtelser

Syfte:

Att skapa trafiksäkerhet, tillgänglighet och förutsättningar för
mötesplatser i det offentliga rummet, i samarbete med
polismyndigheten. Möjliggöra att deltagare kan kommunicera så
friktionsfritt som möjligt via digitala lösningar.

Mål:

Skapa en tydlig infrastruktur i det offentliga rummet så att besökare
och arrangörer kan mötas och röra sig tryggt inom området. Erbjuda
en gemensam digital infrastruktur inom området under veckan.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 14

Begäran om medel. Komplettering till
räddningstjänstens strategiska plan och
budget 2019-2021
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 137
• Tekniska nämnden 2018-04-25, § 139
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-04-24

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 137

Komplettering till Räddningstjänstens
strategiska plan och budget 2019-2021

RS 2018/7
AU § 155

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämndens begäran att räddningstjänsten ska undantas från besparingsbetinget på 2,2 miljoner kronor 2019 avslås.
x Tekniska nämnden beviljas 2,0 miljoner kronor i budgettillskott för räddningstjänsten 2019 (se även regionstyrelsens förslag till beslut i § 154 strategisk plan och
budget).
x

Tekniska nämnden har kompletterat sitt förslag till strategisk plan och budget
2019-2021 med begäran att räddningstjänsten undantas från besparingsbetinget på
2,2 miljoner kronor (mnkr) år 2019.
Räddningstjänstens årsbokslut 2017 visade på ett underskott på 2,7 mnkr och
prognosen efter delårsrapport 1 2018 visar emot ett underskott med 3 mnkr. Med
detta som bakgrund och de åtgärder som genomfört inom räddningstjänstens verksamhet, anser nämnden att det inte går att klara av ett ytterligare besparingsbeting
2019. Nämnden anför också att den ökade kompensation som nämnden begär för
2018 kvarstår i framtida budgetramar för räddningstjänsten, i syfta att ge räddningstjänsten bra förutsättningar för att bedriva sin verksamhet samt undvika samma
situation kommande år.
Arbetsutskottet föreslår att tekniska nämndens begäran att räddningstjänsten ska
undantas från besparingsbetinget på 2,2 miljoner kronor 2019 avslås, samt
att tekniska nämnden beviljas 2,0 mnkr i budgettillskott för räddningstjänsten 2019.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Eva Nypelius (C) yrkar på avslag till punkt 2 i arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att eget förslag vunnit
bifall.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 139

27 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 139

TN § 139

Komplettering till räddningstjänstens
strategisk plan och budget 2019-2021

TN 2018/418

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen att räddningstjänsten undantas
från besparingsbetinget på 2,2 miljoner år 2019.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Detta underlag är en komplettering till ärende TN 2018/418 Strategisk plan och
budget 2019-2021. Och skall således ingå i ärende RS 2018/5 och ingå som underlag
till kommande budgetberedning. Därmed kommer ärendet att behöva omedelbar
justering vid nämnden den 25 maj.
Räddningstjänstens årsbokslut 2017 visade på ett underskott på 2,7 miljoner och
prognosen efter delårsrapport 1 2018 visar emot ett underskott med 3 miljoner. Med
detta som bakgrund och de åtgärder som genomfört inom räddningstjänstens
verksamhet, anser nämnden att det inte går att klara av ett ytterligare
besparingsbeting 2019.
Här är det väsentligt att den ökade kompensation som nämnden begär tilläggsanslag
för 2018 ( TN 2018/50 )kvarstår i framtida budgetramar för räddningstjänsten, detta
för att ge räddningstjänsten bra förutsättningar för att bedriva sin verksamhet samt
undvika samma situation kommande år.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av räddningschef Dick Svennefelt och ekonomichef Martin Ekepil
Ringelid.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-04-24
Skickas till
Regionstyrelsen
Registrator-rs, ref RS 2018/5
Ekonomistyrning, ref RS 2018/5
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

TN 2018/50
24 april 2018

Martin Ekepil Ringelid

Tekniska nämnden

Komplettering till Strategisk plan och budget 2019-2021
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden ansöker hos regionstyrelsen att räddningstjänsten undantas
från besparingsbetinget på 2,2 miljoner år 2019.
• Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Bakgrund

Detta underlag är en komplettering till ärende TN 2018/418 Strategisk plan och
budget 2019-2021. Och skall således ingå i ärende RS 2018/5 och ingå som underlag
till kommande budgetberedning. Därmed kommer ärendet att behöva omedelbar
justering vid nämnden den 25 maj.
Räddningstjänstens årsbokslut 2017 visade på ett underskott på 2,7 miljoner och
prognosen efter delårsrapport 1 2018 visar emot ett underskott med 3 miljoner. Med
detta som bakgrund och de åtgärder som genomfört inom räddningstjänstens
verksamhet, anser nämnden att det inte går att klara av ett ytterligare
besparingsbeting 2019.
Här är det väsentligt att den ökade kompensation som nämnden begär tilläggsanslag
för 2018 ( TN 2018/50 )kvarstår i framtida budgetramar för räddningstjänsten, detta
för att ge räddningstjänsten bra förutsättningar för att bedriva sin verksamhet samt
undvika samma situation kommande år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Dick Svennefelt
Räddningschef

Skickas till
Regionstyrelsen
Registrator-rs, ref 2018/5
Ekonomistyrning, ref 2018/5
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Handlingar till

Ärende 15

Uppdragsredovisning – Fördelning av
besparing gällande administration och
ledning
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-050-29, § 141
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-18

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 141

Uppdragsredovisning. Fördelning av
besparing gällande administration och
ledning

RS 2018/415
AU § 159

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Den ofördelade besparingen på 7,5 miljoner kronor 2019 fördelas över samtliga
nämnder enligt följande.
- Politikerorganisationen 39 000 kronor
- Regionstyrelseförvaltningen 547 000 kronor
- Tekniska nämnden 266 000 kronor
- Byggnadsnämnden 23 000 kronor
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 17 000 kronor
- Barn- och utbildningsnämnden 1 744 000 kronor
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 460 000 kronor
- Socialnämnden 2 011 000 kronor
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2 393 000 kronor

Reservation
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Lena
Celion (M), Håkan Onsjö (M) och Johan Thomasson (L) reserverar sig mot beslutet.

I samband med regionfullmäktiges beslut om budget, 2016-06-20, § 90, togs beslut
om besparingar för åren 2017-2019 på sammanlagt 170 miljoner kronor (mnkr). Alla
nämnder fick del av besparingsuppdraget utom hälso- och sjukvårdsnämnden samt
socialnämnden som gavs uppdraget att bedriva verksamheten inom den tilldelade
budgetramen. I beslutet fanns en ofördelad post för 2019 om 7,5 mnkr.
Nämnderna och förvaltningarna har under hela 2017 signalerat en stor oro för att
stöd och service till cheferna dras ner. I både medarbetarenkät och särskild screening
av stressnivån hos chefer syns att det är hög belastning och att det finns behov av
administrativt stöd som i dagsläget inte alltid finns eller som minskat. Eftersom det
centrala stödet minskar så finns det stor risk att det kommer att bli stora skillnader på
stöd för chefer i olika förvaltningar beroende på förvaltningens möjlighet att
finansiera andra lösningar.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 141 forts
RS 2018/415

Regionstyrelseförvaltningen förslår därför att den återstående ofördelade besparingen
på 7,5 mnkr inte ska göras på intern administration och ledning utan på minskat
utbud inom utbildningsverksamheten. I jämförelser framkommer det att förskola,
fritids, grundskola och gymnasieskola 2016 sammanlagt låg över referenskostnaden
(som används som utgångsläge för utjämningssystemet) med 212 mnkr. För 2014 var
summan 252 mnkr. Skillnaden har minskat men det bör finnas utrymme för ytterligare minskning. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att de 7,5 mnkr som
ursprungligen skulle tas som besparing på intern administration och ledning istället
ska fördelas till barn- och utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet föreslår att den ofördelade besparingen på 7,5 mnkr 2019 fördelas
över samtliga nämnder.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar på beslut enligt arbetsutskottets förslag att den ofördelade
besparingen på 7,5 miljoner kronor 2019 fördelas över samtliga nämnder.
Eva Nypelius (C) yrkar på beslut enligt regionstyrelseförvaltningens förslag, och
enligt förslag till driftbudget redovisat av (C), (M) och (L), att samma besparing
ska genomföras genom minskat utbud inom utbildningsverksamheten.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att eget förslag vunnit bifall.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Meit Fohlins yrkande och nej-röst
för Eva Nypelius yrkande. Omröstningsresultatet ger 8 ja-röster: Tommy Gardell (S),
Håkan Ericsson (S), Johnny Wiberg (S), Aino Friberg-Hansson (S), Stefaan De
Maecker (MP), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) och ordförande Meit
Fohlin (S). 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C),
Anna Hrdlicka (M), Lena Celion (M), Håkan Onsjö (M) och Johan Thomasson (L).
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/415
18 april 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Uppdragsredovisning - Fördelning av besparing gällande
administration och ledning
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Den ofördelade besparingen på 7,5 mnkr 2019 genomförs genom minskat utbud
inom utbildningsverksamheten och fördelas därför i sin helhet till barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning

I samband med beslut om budget, RF 2016-06-20, § 90 togs beslut om besparingar
för åren 2017-2019 på sammanlagt 170 mnkr. Alla nämnder fick del av
besparingsuppdraget utom hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden som
gavs uppdraget att bedriva verksamheten inom den tilldelade budgetramen. I beslutet
fanns två ofördelade poster, varav en återstår till 2019.
Ärendebeskrivning

I samband med beslut om budget, RF 2016-06-20, § 90 togs beslut om besparingar
för åren 2017-2019 på sammanlagt 170 mnkr, se nedanstående tabell.
Besparing per nämnd

RS/RSF
TN, skattefinansierad verksamhet
TN, fastighetsförvaltning
BN/SBF
MHN/SBF
KFN/KFF
BUN/UAF
GVN/UAF
Alla nämner, besparing intern
administration och ledning
SUMMA

2017

2018

2019

Totalt

63,0

52,0

55,0

170,0

27,0
5,0
3,0
2,5
1,5
3,0
16,0
5,0
0

17,0
7,5
3,0
1,5
1,5
5,0
6,0
3,0
7,5

9,0
7,5
1,0
1,5
1,5
7,0
15,0
5,0
7,5

53,0
20,0
7,0
5,5
4,5
15,0
37,0
13,0
15,0

I samband med budgetbeslut 2017-06-19, § 87 beslutades att den gemensamma
besparingen på 7,5 mnkr för 2018 fördelades på GVN med 1 mnkr och BUN med
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6,5 mnkr. Fördelningen av besparing för BN och MHN 2018 är omfördelad enligt
beslut i RF 2018-02-26, § 3. BN får 2 mnkr och MHN 0,5 mnkr. Nuläge för
fördelningen av besparingarna ser ut enligt nedanstående tabell.
Besparing per nämnd

RS/RSF
RS/kultur- och fritidsverksamhet
TN, skattefinansierad verksamhet
TN, fastighetsförvaltning
BN/SBF
MHN/SBF
BUN/UAF
GVN/UAF
Alla nämner, besparing intern
administration och ledning
SUMMA

2017

2018

2019

Totalt

63,0

52,0

55,0

170,0

27,0
3,0
5,0
3,0
2,5
1,5
16,0
5,0
0

17,0
5,0
7,5
3,0
2,5
0,5
12,5
4,0
0

9,0
7,0
7,5
1,0
1,5
1,5
15,0
5,0
7,5

53,0
15,0
20,0
7,0
6,5
3,5
43,5
14,0
7,5

Besparingen för 2017 genomfördes i alla nämnder och även besparing inför 2018 är
planerad och förberedd via olika beslut. Inför 2019 finns fortfarande 7,5 mnkr
ofördelade som ska avse intern administration och ledning. Med anledning av den
stora besparing som görs och har gjorts på internt stöd och service finns det
anledning att föreslå en annan hantering av de 7,5 mnkr som återstår ofördelat.
Nämnderna och förvaltningarna har under hela 2017 signalerat en stor oro för att
stöd och service till cheferna dras ner. I både medarbetarenkät och särskild screening
av stressnivån hos chefer syns att det är hög belastning och att det finns behov av
administrativt stöd som i dagsläget inte alltid finns eller som minskat. Eftersom det
centrala stödet minskar så finns det stor risk att det kommer att bli stora skillnader på
stöd för chefer i olika förvaltningar beroende på förvaltningens möjlighet att
finansiera andra lösningar.
Arbete pågår i koncernledningsgruppen med att se över chefernas uppdrag och
möjlighet att uppfylla det. Det pågår också digitaliseringsprojekt som till viss del kan
ersätta och komplettera det minskade stödet i form av ekonomer, HR-konsulter etc.
Bedömning

Med anledning av ovanstående föreslår regionstyrelseförvaltningen att besparingen
inte ska göras på intern administration och ledning utan på minskat utbud inom
utbildningsverksamheten. I jämförelser framkommer det att förskola, fritids,
grundskola och gymnasieskola 2016 sammanlagt låg över referenskostnaden (som
används som utgångsläge för utjämningssystemet) med 212 mnkr. För 2014 var
summan 252 mnkr. Skillnaden har minskat men det bör finnas utrymme för
ytterligare minskning. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att de 7,5 mnkr som
ursprungligen skulle tas som besparing på intern administration och ledning istället
ska fördelas till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

RS 2017-05-30, § 132
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/415

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 16

Uppdragsredovisning. Nulägesanalys,
strategi och finansiering för regional
utveckling och tillväxt
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 142
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-15, tillväxtprogram
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-15, finansiering utvecklingsstrategi

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 142

Uppdragsredovisning. Nulägesanalys,
strategi och finansiering för regional
utveckling och tillväxt

RS 2018/416
AU § 160

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Regionstyrelsen beviljas budgetmedel för genomförande av Tillväxtprogram för
Gotland 2016-2020 med 2,5 miljoner kronor för vardera åren 2019 och 2020 (se
även regionstyrelsens förslag till beslut i § 154 strategisk plan och budget).

Reservation
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Lena
Celion (M), Håkan Onsjö (M) och Johan Thomasson (L) reserverar sig mot beslutet.

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län ansvaret
för att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet. Den uppgiften
ligger på regionstyrelsen. Som en del i detta antog regionfullmäktige den 21
november 2016 ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020”. Programmet bryter ner
delar av regeringens ”En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020” till gotländska förhållanden och förutsättningar, och utgör grunden
för det regionala tillväxtarbetet på Gotland.
För att kunna uppfylla förverkliga intentionerna med beslutat tillväxtprogram, klara
samordningsuppdraget och också nå målet årets tillväxtkommun gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det krävs en resursförstärkning under den aktuella
programperioden. Förstärkningen omfattar följande funktioner: innovation och
företagande – det företagsfrämjande systemet, regional attraktionskraft, attraktiva
miljöer och tillgänglighet, landsbygdsutveckling, klimat- och miljöintegrering i
tillväxtarbetet samt uppföljning och utvärdering. I huvudsak handlar det om att
förstärka personella resurser även om en del också kan uppnås genom utvecklade
arbetsformer.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
samhället behöver ett ökat fokus på samverkan i tillväxtfrågor, tillsammans med en
tydlig ambition att arbeta med i sammanhanget relevanta utvecklingsfrågor. Ett
metodiskt och programlagt tillväxtarbete skapar förutsättningar för detta, men kräver
också kapacitet för ledning, samordning uppföljning. Region Gotland har idag en låg
resurssättning i relation till andra regioner och många andra kommuner när det gäller
tillväxt- och näringslivsfrågor.
forts
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RS § 142 forts
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Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin är kärnan i det regionala utvecklingsansvaret där
Region Gotland fastställer mål och strategier för Gotlands utveckling, något som
sedan utgör en grund för dialogen med statliga myndigheter och som de är skyldiga
att beakta. En bra regionala utvecklingsstrategi (RUS) är således en förutsättning för
ett regionalt ledarskap.
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av regionstyrelsen att revidera det
regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 till en ny RUS för Gotland.
Processen har dock inte gått enligt plan till följd av ett antal faktorer. - Det statliga
näringslivspaketet Hållbara Gotland har tagit mycket resurser i anspråk, vilket
påverkat arbetet med RUS negativt med avseende på tidsplan. - Vid utvärderingarna
av Vision Gotland 2025 har det visat sig att det inte är möjligt att revidera den till att
bli en ny RUS, då den saknar mycket av det som krävs av en RUS idag. Det som
krävs för att få fram en RUS är istället ett arbete som i praktiken måste ske från
grunden. - Vid avstämningarna i regionstyrelsens arbetsutskott framkommer tydliga
önskemål om en bredare och mer inkluderande process än vad som planerats och
resurssatts för. Det är ett befogat och relevant önskemål. En bredare process skapar
en bättre förankring och en starkare RUS, och det skulle underlätta arbetet med
genomförandet av den regionala utvecklingen.
Regionstyrelseförvaltningen planerar att till årsskiftet 2018/2019 ta fram en adekvat
nulägesanalys av Gotland samt ett synopsis till en ny RUS. Ambitionen är också att ta
fram en fysisk strukturbild som ska kunna knyta samman RUS och den fysiska
planeringen, framförallt då som underlag för revideringen av översiktsplanen. Det är
dock avhängig resursprioriteringen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Utifrån detta
skulle 2019 kunna ägnas åt att ta fram en ny RUS, i bredare förankring med
myndigheter, näringsliv, social och ideell sektor.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ett grundligt framtagande av en RUS med
en bredare process är en ändamålsenlig väg att gå. Tidsmässigt är det också en
lämplig tid att göra det året efter valet.
Arbetsutskottet förslår att regionstyrelsen beviljas budgetmedel för genomförande av
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 med 2,5 miljoner kronor för vardera åren
2019 och 2020.
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Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar på beslut enligt arbetsutskottets förslag.
Eva Nypelius (C) yrkar på beslut att bevilja 6,0 miljoner kronor för både tillväxtprogram och regional utvecklingsstrategi, enligt förslag till driftbudget redovisat av
(C), (M) och (L).
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att eget förslag vunnit bifall.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Meit Fohlins yrkande och nej-röst
för Eva Nypelius yrkande. Omröstningsresultatet ger 8 ja-röster: Tommy Gardell (S),
Håkan Ericsson (S), Johnny Wiberg (S), Aino Friberg-Hansson (S), Stefaan De
Maecker (MP), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) och ordförande Meit
Fohlin (S). 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C),
Anna Hrdlicka (M), Lena Celion (M), Håkan Onsjö (M) och Johan Thomasson (L).
Regionstyrelsen beslutar alltså efter arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-15
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/416
15 april 2018

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Genomförande av tillväxtprogram
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Regionstyrelsen begär finansiering för genomförande av Tillväxtprogram för
Gotland 2016-2020 med 5 miljoner kronor årligen för åren 2019-2020.

Sammanfattning

Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län ansvaret
för att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet. Den uppgiften
ligger på regionstyrelsen. Som en del i detta antog regionfullmäktige den 21
november 2016 ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020”. Programmet bryter ner
delar av regeringens ”En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020” till gotländska förhållanden och förutsättningar, och
utgör grunden för det regionala tillväxtarbetet på Gotland.
Tillväxtarbetet har hittills haft ett förhållandevis stort fokus på finansiering av
projekt. Finansiering är dock bara ett av verktygen inom ramen för tillväxtarbetet,
och de andra är att bygga gemensam kunskap och bedriva samverkan tillsammans
med relevanta utvecklingsaktörer. Utvecklingsaktörerna kan vara såväl
intresseorganisationer, företag som myndigheter. (till exempel Trafikverket,
Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Gotlands län). Likväl har Region Gotland
som kommun och landsting också olika roller som utvecklingsaktör, när det gäller till
exempel gymnasie- och vuxenutbildning, kommunala åtaganden inom
arbetsmarknadspolitiken, kommunikationsinfrastruktur, kultur- och fritidsfrågor,
etcetera.
Region Gotland har i tillväxtprogrammet också beslutat om ett mål att vinna
utmärkelsen ”Årets tillväxtkommun”, med medskicket att det är resan som är mödan
värd. Det vill säga att det viktigaste är att vi får tillstånd ett arbetssätt som ligger i linje
med kommuner som vunnit utmärkelsen. Arena för tillväxt som delar ut utmärkelsen
utgår i sin bedömning ifrån utifrån sju kriterier:
•

Tre kvantitativa: befolkningsutveckling, skattekraftsutveckling och
sysselsättningsgrad.
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Fyra kvalitativa: politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt
utvecklingsarbete och nytänkande.

När det gäller de kvantitativa kriterierna så ligger Gotland förhållandevis bra till i
jämförelse med sin kommungrupp, men det räcker inte för att vinna priset som årets
tillväxtkommun. Det är snarare en grundförutsättning. Avgörande är istället de
kvalitativa kriterierna. Dessa ligger väl i linje med den roll som Region Gotland ska ta
som regionalt utvecklingsansvarig aktör. Såväl målet att nå utmärkelsen årets
tillväxtkommun som den nya förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
sätter tryck på en kraftsamling avseende de kvalitativa variablerna.
För att kunna uppfylla förverkliga intentionerna med beslutat tillväxtprogram, klara
samordningsuppdraget och också nå målet årets tillväxtkommun gör
regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det krävs en resursförstärkning under
den aktuella programperioden. Förstärkningen omfattar följande funktioner:
innovation och företagande – det företagsfrämjande systemet, regional
attraktionskraft, attraktiva miljöer och tillgänglighet, landsbygdsutveckling, klimatoch miljöintegrering i tillväxtarbetet samt uppföljning och utvärdering. I huvudsak
handlar det om att förstärka personella resurser även om en del också kan uppnås
genom utvecklade arbetsformer.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
samhället behöver ett ökat fokus på samverkan i tillväxtfrågor, tillsammans med en
tydlig ambition att arbeta med i sammanhanget relevanta utvecklingsfrågor. Ett
metodiskt och programlagt tillväxtarbete skapar förutsättningar för detta, men kräver
också kapacitet för ledning, samordning uppföljning. Region Gotland har idag en låg
resurssättning i relation till andra regioner och många andra kommuner när det gäller
tillväxt- och näringslivsfrågor. Det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland
medför också väsentligt mycket mer administration, men innebär också stora
möjligheter till ett förstärkt genomförande och ett nära samarbete med den nationella
nivån. Ett tillfälle som Gotland bör utnyttja för att höja kraften och kompetensen i
tillväxtarbetet. Med en kraftigt höjd ambitionsnivå så behöver detta balanseras.
Regionstyrelseförvaltningen kommer också att beställa en extern analys av Region
Gotlands förutsättningar att bedriva det regionala tillväxtarbetet som Sveriges minsta
region och de krav det medför, tillsammans med en beskrivning av vilka synergier
som finns att utveckla till följd av den unika situationen med tre roller i en
organisation – kommun, landsting och region.
Beslutsunderlag

www.arenafortillvaxt.se
Tillväxtprogram – systembild. Bilaga, sid tre i denna skrivelse.
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 (RS 2015/813)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Bilaga – Finansiering av tillväxtprogram
För att hantera det liksom det regionala utvecklingsansvaret och genomföra
tillväxtprogrammet (och bidra i framtagandet av ny RUS) behövs följande
resursförstärkning jämte nuvarande resurser.

1. Strateg innovation och företagande
2. Strateg stärkt regional attraktionskraft (temporär lösning idag gm tillskottet från Bas)
3. Strateg klimat- och miljöintegrering i det tillväxtarbetet (temporär lösning idag gm
tillskottet från Bas)
4. Analytiker, uppföljning och utvärdering tillväxtarbete (statistik)
5. Kommunikatör, regional tillväxt – fokus på det regionala ledarskapet och
verktygen kunskap, samverkan och finansiering.
6. Strateg besöksnäring (löst gm överföring av resurser från Inspiration Gotland)
7. Strateg landsbygdsutveckling
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RS 2018/416
15 april 2018

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Begäran om finansiering för revidering av regional
utvecklingsstrategi
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen begär finansiering för framtagandet av regional
utvecklingsstrategi med 2 miljoner kronor för 2019.

Sammanfattning

Den regionala utvecklingsstrategin är kärnan i det regionala utvecklingsansvaret där
Region Gotland fastställer mål och strategier för Gotlands utveckling, något som
sedan utgör en grund för dialogen med statliga myndigheter och som de är skyldiga
att beakta. En bra regionala utvecklingsstrategi (RUS) är således en förutsättning för
ett regionalt ledarskap.
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av regionstyrelsen att revidera det
regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 till en ny RUS för Gotland.
Processen har dock inte gått enligt plan till följd av ett antal faktorer.
•

Det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland har tagit mycket resurser i
anspråk, vilket påverkat arbetet med RUS negativt med avseende på tidsplan.

•

Vid utvärderingarna av Vision Gotland 2025 har det visat sig att det inte är
möjligt att revidera den till att bli en ny RUS, då den saknar mycket av det
som krävs av en RUS idag. Det som krävs för att få fram en RUS är istället
ett arbete som i praktiken måste ske från grunden.

•

Vid avstämningarna i regionstyrelsens arbetsutskott framkommer tydliga
önskemål om en bredare och mer inkluderande process än vad som planerats
och resurssatts för. Det är ett befogat och relevant önskemål. En bredare
process skapar en bättre förankring och en starkare RUS, och det skulle
underlätta arbetet med genomförandet av den regionala utvecklingen.

Regionstyrelseförvaltningen planerar att till årsskiftet 2018/2019 ta fram en adekvat
nulägesanalys av Gotland samt ett synopsis till en ny RUS. Ambitionen är också att ta
fram en fysisk strukturbild som ska kunna knyta samman RUS och den fysiska
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planeringen, framförallt då som underlag för revideringen av översiktsplanen. Det är
dock avhängig resursprioriteringen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Utifrån detta skulle 2019 kunna ägnas åt att ta fram en ny RUS, i bredare förankring
med myndigheter, näringsliv, social och ideell sektor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ett grundligt framtagande av en RUS med
en bredare process är en ändamålsenlig väg att gå. Tidsmässigt är det också en
lämplig tid att göra det året efter valet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 17

Uppdragsredovisning. Konsekvenser av
och alternativ till ökning av Slite deponi,
samt taxekonsekvenser
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 150
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-22
• Tekniska nämnden 2018-03-28, § 87
• Teknikförvaltningen 2018-01-23
• Bilaga Investering vid Slite avfallsanläggning
• Tekniska nämnden 2018-03-28, § 88
• Teknikförvaltningen 2018-01-23
• Bilaga Avsättningsplan för deponier

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 150

Uppdragsredovisning. Konsekvenser av och
alternativ till ökning av Slite deponi, samt
taxekonsekvenser

RS 2018/423
AU § 168

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden får i uppdrag att löpande utreda och beräkna efterbehandlingsåtgärder för deponier och tillse att dessa redovisas enligt rådet för kommunal
redovisnings rekommendation 10.2.
x Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en uppföljning och fördjupad redovisning av efterbehandlingsåtgärder för deponierna till regionstyrelsens
budgetavstämning 2018.
x Tekniska nämnden får i uppdrag att till regionstyrelsens budgetavstämning
2018 redovisa fördjupade analyser för de återrapporterade underlagen med
konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt av alternativ till att utöka
Slite deponi - för ökad miljönytta och minskade kostnader. Dessa alternativ ska
innefatta möjligheter att gräva ur delar av befintligt deponi (landfill mining),
externa lösningar/dellösningar med andra parter för verksamhetsavfall, nytt
miljötillstånd och transporter av delar av avfallet till fastlandet.
x

Regionfullmäktige gav tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2018 med beskrivning av de åtgärder som behöver vidtas för Slite
deponi, 2017-11-20 RF § 197. Nämnden skulle också beskriva olika alternativ till att
utöka deponin och redovisa konsekvenser för avfallstaxan. Slutligen skulle nämnden
återkomma med en total kostnadsberäkning för hantering av samtliga deponier på
Gotland.
I tekniska nämndens återredovisning till budgetberedning framgår att kostnaderna
för efterbehandling av deponier uppskattas till totalt 110 miljoner kronor (mnkr)
fördelat på 55 mnkr för Slite deponi, 5 mnkr vardera för Tofta och Visby samt 45
mnkr för övriga 30 deponier.
Sedan 2004 finns en avsättning för efterbehandling av deponier. Inledningsvis
gjordes en avsättning med 23 mnkr. I bokslut 2017 uppgick avsättningen till 12,7
mnkr, varav Visby deponi 8 mnkr, Slite deponi 3 mnkr och övriga deponier 1,7
mnkr. Efter bokslutet har ytterligare information framkommit i takt med att
teknikförvaltningen kommit längre med sin inventering av deponier och efterbehandlingsåtgärder.
I strategisk plan och budget 2018-2022 finns 80 mnkr upptaget i investeringsbudgeten för Slite deponi.
forts
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I tekniska nämndens protokoll, 2018-03-28, § 87-88, framgår att de åtgärder som
behöver vidtas uppgår till 80 mnkr. Av dessa avser 55 mnkr efterbehandlingsåtgärder
för befintlig deponi. Resterande 25 mnkr avser investeringar i utbyggnad av Slite
deponi som krävs för att kunna fortsätta ta emot avfall.
Enligt tekniska nämnden kommer verksamheten vid Slite Avfallsanläggning att till
största del ligga utanför det kommunala avfallsuppdraget. Det innebär att verksamhetsavfallet ska finansieras genom mottagningsavgifter och inte finansieras via
avfallstaxan. Genom att börja tillämpa särredovisning för verksamheten vid Slite
avfallsanläggning kommer intäkter och kostnader för den verksamhet som ligger
utanför det kommunala avfallsuppdraget att hållas åtskilt från den verksamhet som
ska finansieras av avfallstaxan.
Nämndens bedömning är att avfallstaxan inte kommer att påverkas av investeringen i
Slite deponi. Även kostnader för efterbehandling av gamla deponier kommer inte att
påverka avfallstaxan. Den typen av åtgärder ska inte finansieras av nuvarande avfallskollektiv utan måste finansieras med skattemedel.
Under ärendets beredning i regionstyrelsens arbetsutskott har dialoger med teknikförvaltningen förts och teknikförvaltningen har gjort en förnyad bedömning av
kostnaderna för efterbehandling av deponier.
Enligt rådet för kommunal redovisnings rekommendation ”10.2 Avsättningar och
ansvarsförbindelser” ska en avsättning redovisas i balansräkningen då en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
Teknikförvaltningen bedömer att en tillförlitlig uppskattning av efterbehandlingsåtgärderna för Slite deponi uppgår till 37,2 mnkr. För Tofta och Visby behöver
fördjupade utredningar göras innan en tillförlitlig uppskattning kan göras. Avsättning
för utredningskostnader för 500 tkr för vardera deponi behöver däremot redovisas
som avsättning.
Enligt god redovisningssed ska avsättningarna redovisas så snart villkoren för en
avsättning uppfylls. Det innebär att totalt behöver avsättningen för efterbehandling
av deponier ökas med 38,2 mnkr redan 2018, vilket innebär att tekniska nämndens
resultat för i år kommer att belastas med en kostnad på 38,2 mnkr.
För övriga deponier kan inte tillförlitliga uppskattningar av belopp göras ännu, utan
fördjupade utredningar behöver göras först. Arbetet med detta pågår inom tekniska
nämnden och allteftersom tillförlitliga uppskattningar kan göras ska nämnden
redovisa dessa som avsättning i balansräkningen. En ökning av avsättningen innebär
också en kostnad för tekniska nämnden.
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Regionstyrelseförvaltningen bedömer att avsättningen för efterbehandling av
deponier behöver ökas med 38,2 mnkr under 2018 och att motsvarande kostnad ska
belasta tekniska nämnden inom vars ansvarsområde avfallsverksamheten ligger.
Regionstyrelseförvaltningen understryker vikten av att tekniska nämnden löpande
utreder och beräknar efterbehandlingsåtgärderna för sina deponier och tillser att
dessa redovisas enligt rådet för kommunal redovisnings rekommendation 10.2.
Investeringen för Slite deponi uppgår till 25 mnkr när avsättning för efterbehandlingsåtgärder gjorts 2018.
Arbetsutskottet begärde att ärendet skulle kompletteras till regionstyrelsens
sammanträde och överlämnades därför till styrelsen utan eget yttrande. Ärendet är
kompletterat i kallelse till dagens sammanträde.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen följande för slutligt beslut i
fullmäktige:
- Informationen godkänns.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att löpande utreda och beräkna
efterbehandlingsåtgärder för deponier och tillse att dessa redovisas enligt rådet för
kommunal redovisnings rekommendation 10.2.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en uppföljning och fördjupad
redovisning av efterbehandlingsåtgärder för deponierna till budgetberedningen
2019.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Patric Ramberg, teknisk direktör, teknikförvaltningen.
Isabel Enström (MP) yrkar att arbetsutskottets förslag till första beslutspunkt stryks
samt att tekniska nämnden enligt tredje punkten återrapporterar efterbehandlingsåtgärder till regionstyrelsens budgetavstämning hösten 2018.
Isabel Enström yrkar dessutom att tekniska nämnden får i uppdrag att till regionstyrelsens budgetavstämning 2018 redovisa fördjupade analyser för de återrapporterade underlagen med konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt
av alternativ till att utöka Slite deponi - för ökad miljönytta och minskade kostnader.
Dessa alternativ ska innefatta möjligheter att gräva ur delar av befintligt deponi
(landfill mining), externa lösningar/dellösningar med andra parter för
verksamhetsavfall, nytt miljötillstånd och transporter av delar av avfallet till
fastlandet.

forts

53 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 150 forts
RS 2018/423

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att de vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-03-28, §§ 87-88
Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-22

54 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/423
22 maj 2018

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Uppdragsredovisning - Taxekonsekvenser Slite deponi
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•

Informationen godkänns.
Tekniska nämnden får i uppdrag att löpande utreda och beräkna
efterbehandlingsåtgärder för deponier och tillse att dessa redovisas enligt rådet
för kommunal redovisnings rekommendation 10.2.
Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en uppföljning och fördjupad
redovisning av efterbehandlingsåtgärder för deponierna till budgetberedningen
2019.

Sammanfattning

Regionfullmäktige gav tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen 2018 med beskrivning av de åtgärder som behöver vidtas för Slite
deponi, 2017-11-20 RF § 197. Nämnden skulle också beskriva olika alternativ till att
utöka deponin och redovisa konsekvenser för avfallstaxan. Slutligen skulle nämnden
återkomma med en total kostnadsberäkning för hantering av samtliga deponier på
Gotland.
I tekniska nämndens återredovisning till budgetberedning framgår att kostnaderna
för efterbehandling av deponier uppskattas till totalt 110 miljoner kronor (mnkr)
fördelat på 55 mnkr för Slite deponi, 5 mnkr vardera för Tofta och Visby samt 45
mnkr för övriga 30 deponier.
Sedan 2004 finns en avsättning för efterbehandling av deponier. Inledningsvis
gjordes en avsättning med 23 mnkr. I bokslut 2017 uppgick avsättningen till 12,7
mnkr, varav Visby deponi 8 mnkr, Slite deponi 3 mnkr och övriga deponier 1,7
mnkr. Efter bokslutet har ytterligare information framkommit i takt med att
teknikförvaltningen kommit längre med sin inventering av deponier och
efterbehandlingsåtgärder.
I strategisk plan och budget 2018-2022 finns 80 mnkr upptaget i
investeringsbudgeten för Slite deponi.
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I tekniska nämndens protokoll, 2018-03-28 TN § 87-88, framgår att de åtgärder som
behöver vidtas uppgår till 80 mnkr. Av dessa avser 55 mnkr efterbehandlingsåtgärder
för befintlig deponi. Resterande 25 mnkr avser investeringar i utbyggnad av Slite
deponi som krävs för att kunna fortsätta ta emot avfall.
Enligt tekniska nämnden kommer verksamheten vid Slite Avfallsanläggning att till
största del ligga utanför det kommunala avfallsuppdraget. Det innebär att
verksamhetsavfallet ska finansieras genom mottagningsavgifter och inte finansieras
via avfallstaxan. Genom att börja tillämpa särredovisning för verksamheten vid Slite
avfallsanläggning kommer intäkter och kostnader för den verksamhet som ligger
utanför det kommunala avfallsuppdraget att hållas åtskilt från den verksamhet som
ska finansieras av avfallstaxan.
Nämndens bedömning är att avfallstaxan inte kommer att påverkas av investeringen i
Slite deponi. Även kostnader för efterbehandling av gamla deponier kommer inte att
påverka avfallstaxan. Den typen av åtgärder ska inte finansieras av nuvarande
avfallskollektiv utan måste finansieras med skattemedel.
Under ärendets beredning i regionstyrelsens arbetsutskott har dialoger med
teknikförvaltningen förts och teknikförvaltningen har gjort en förnyad bedömning av
kostnaderna för efterbehandling av deponier.
Enligt rådet för kommunal redovisnings rekommendation ”10.2 Avsättningar och
ansvarsförbindelser” ska en avsättning redovisas i balansräkningen då en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
Teknikförvaltningen bedömer att en tillförlitlig uppskattning av
efterbehandlingsåtgärderna för Slite deponi uppgår till 37,2 mnkr. För Tofta och
Visby behöver fördjupade utredningar göras innan en tillförlitlig uppskattning kan
göras. Avsättning för utredningskostnader för 500 tkr för vardera deponi behöver
däremot redovisas som avsättning.
Enligt god redovisningssed ska avsättningarna redovisas så snart villkoren för en
avsättning uppfylls. Det innebär att totalt behöver avsättningen för efterbehandling
av deponier ökas med 38,2 mnkr redan 2018, vilket innebär att tekniska nämndens
resultat för i år kommer att belastas med en kostnad på 38,2 mnkr.
För övriga deponier kan inte tillförlitliga uppskattningar av belopp göras ännu, utan
fördjupade utredningar behöver göras först. Arbetet med detta pågår inom tekniska
nämnden och allteftersom tillförlitliga uppskattningar kan göras ska nämnden
redovisa dessa som avsättning i balansräkningen. En ökning av avsättningen innebär
också en kostnad för tekniska nämnden.
Ärendebeskrivning

I samband med att regionfullmäktige medgav omdisponering av budgetmedel för
Sliteavfallsanläggning 2017-11-20, RF § 197, gavs uppdrag till tekniska nämnden att
till budgetberedningen 2018 redovisa följande:
•

En konsekvensbeskrivning för taxan vid full utbyggnad av deponin.

•

En fördjupning av konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt av
alternativ till att utöka befintlig deponi för ökad miljönytta och minskade
kostnader.

•

En total kostnadsberäkning av hantering av alla deponier på Gotland.
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Tjänsteskrivelse
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Tekniska nämnden har i protokoll 2018-03-28, TN § 87-88, återrapporterat sina
uppdrag.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att avsättningen för efterbehandling av
deponier behöver ökas med 38,2 mnkr under 2018 och att motsvarande kostnad ska
belasta tekniska nämnden inom vars ansvarsområde avfallsverksamheten ligger.
Regionstyrelseförvaltningen understryker vikten av att tekniska nämnden löpande
utreder och beräknar efterbehandlingsåtgärderna för sina deponier och tillser att
dessa redovisas enligt rådet för kommunal redovisnings rekommendation 10.2.
Investeringen för Slite deponi uppgår till 25 mnkr när avsättning för
efterbehandlingsåtgärder gjorts 2018.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-03-28, §§ 87-88

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-28

TN § 87

Avsättning för efterbehandling av gamla
deponier

TN 2018/137
TN AU § 74

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden redovisar till budgetberedningen en kostnadsberäkning på totalt
107 miljoner kronor för hanteringen av alla deponier på Gotland enligt
förvaltningens redovisning.
Tekniska nämnden föreslår till budgetberedningen att avsättningen för gamla
deponier ökar med 107 miljoner kronor år 2018.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera
en total kostnadsberäkning av hantering av alla deponier på Gotland.
På Gotland finns ett stort antal gamla deponier, det vill säga platser som tidigare
under någon period har använts för tippning av hushållsavfall eller verksamhetsavfall.
Region Gotland är ansvarig för att inventera och bedöma risker för gamla deponier.
Regionen har hittills identifierat och riskklassat ett fyrtiotal gamla deponier.
De flesta av deponierna kräver efterbehandling i någon omfattning för att minska
och kontrollera risk för utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. Regionen är
ansvarig för åtgärder av de gamla deponierna när regionen har varit
verksamhetsutövare för deponeringen eller deponin har använts för kommunalt
avfall. Undersökningar och riskbedömningar krävs som underlag för åtgärder.
Efterbehandling av deponier innebär åtgärder som
sluttäckning,
lakvattenhantering,
deponigashantering,
skötsel,
kontroll och
tillsyn.
Kostnader för efterbehandling av gamla deponier bör utifrån kommunallagens
självkostnadsprincip och miljöbalkens reglering av nödvändiga kostnader (27 kap 5 §
Miljöbalken) finansieras via skattemedel. Deponierna har varit en del av tidigare
verksamhet som har tillgodosett tjänster för ett tidigare avgiftskollektiv och dessutom
hanterat verksamhetsavfall utanför det kommunala avfallsuppdraget. Därför finns en
särskild avsättning för efterbehandling av deponier som Region Gotland ansvarar för.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-28

Avsättning för efterbehandling av gamla deponier har skett sedan år 2004 vilket var
första året (22,7 miljoner kronor). Avsättningar görs enligt rekommendationer från
Rådet för Kommunal Redovisning 10.2 och omprövas årligen. En särskild
bokslutsspecifikation utgör underlag för avsättningen. Specifikationen redovisar vilka
efterbehandlingsåtgärder som är planerade för gamla deponier per objekt och totalt.
Avsättningsplanen med de framtida efterbehandlingskostnaderna revideras efter varje
årsskifte och blir ny bokslutsspecifikation. Summan av de bedömda framtida
efterbehandlingskostnaderna är det belopp som ska redovisas som utgående saldo på
konto ”228310 Avsättning deponi efterbehandling”.
Avsättningen ökade med 5,1 miljoner kronor efter en förnyad bedömning 2012 av de
framtida kostnaderna. Medel tillfördes då från dels eget kapital avfallsverksamheten
med 3 miljoner kronor, dels eget kapital teknikförvaltningen med 2,1 miljoner
kronor.
För befintliga deponier som tar emot avfall är det ett lagkrav (15 kap 36 §
Miljöbalken) att intäkter ska täcka samtliga kostnader och avsättning ska göras som
motsvarar beräknade framtida kostnader. Sedan 2015 har en årlig avsättning skett för
efterbehandling av Slite deponi med totalt 2,9 miljoner kronor.
Saldot på balanskontot för avsättningen 2018 är totalt 12,7 miljoner kronor varav 9,8
miljoner kronor för gamla deponier och 2,9 miljoner kronor för Slite deponi. Detta
kommer att räcka för nödvändiga åtgärder till och med 2018. Utfall och planerade
åtgärder redovisas i bokslutspecifikation för 2017, bilaga 1.
Arbetet med undersökningar och åtgärder fortsätter 2018. Aktuella åtgärder är att
slutföra pågående sluttäckning av Lummelunda deponi och
påbörja utbyggnad av lakvattenanläggningen på Visby deponi.
Utredning av alternativ för lokal behandling av lakvatten från Visby deponi pågår.
Investeringsutgiften för ny lakvattenanläggning bedöms till 8-10 miljoner kronor.
Förändring i planen för Visby deponi har skett till följd av certifieringen enligt Revaq
av Visby avloppsreningsverk 2017. Certifieringen innebär att avloppsreningsverket
inte längre tar emot lakvatten från deponi.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömer att behovet av avsättning för efterbehandling av
gamla deponier från och med 2019 är minst 107 miljoner kronor.
De senaste åren har nya eller utökade undersökningar och riskbedömningar
genomförts där fler deponier ingår. Deponier har tillkommit efter nya inventeringar
och myndighetsbeslut. Sluttäckning av några deponier har även genomförts, vilket
har gett mer underlag för kostnadsbedömningar.
Dagens bedömning av kostnader för kommande åtgärder efter 2018 är i
storleksordning 55 miljoner kronor exklusive Slite deponi. En uppskattning har gjorts
på en genomsnittlig kostnad på 1,5 miljoner kronor per deponi för 30 deponier plus
ytterligare 10 miljoner kronor för de två största objekten som är Visby och Tofta
deponi. Osäkerheten i bedömningar är fortsatt stor beroende på att åtgärder sträcker
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-28

sig många år fram i tiden och det finns fler faktorer som påverkar kostnader. Det är
främst osäker tillgång till material för konstruktion av sluttäckning och förändringar i
entreprenadkostnader. Även utfall av fördjupade undersökningar påverkar kostnader.
Trots osäkerheter i kostnadsbedömning och tidplan behöver medel säkerställas
genom avsättning.
För Slite deponi har kostnader för sluttäckningsåtgärder av samtliga befintliga delar
beräknats till 55 miljoner kronor där 27 000 kubikmeter sluttäckningsmaterial utgör
den största delen på 32,7 miljoner kronor. Övriga delar är
0,54 miljoner kronor schaktning (13 500 m3),
0,66 miljoner kronor fyllning (16 600 m3),
13,2 miljoner kronor för kompletterande bottentätning (12 000 m3) och
7,85 miljoner kronor projektering.
Avsättning för Slite deponi finns idag med knappt 3 miljoner kronor. Resterande 52
miljoner kronor bör för en korrekt hantering och redovisning ingå i avsättningen för
gamla deponier. När avsättning sker kan investeringsbudget för Slite deponi minskas
med motsvarande belopp.
Ökat anslag i driftbudget för framtida skötsel-, kontroll- och driftkostnader för
deponierna efter sluttäckning kommer även att krävas. För 2019 begärs ett
ramtillskott med 460 000 kronor.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse avsättning för efterbehandling av gamla deponier, TN
2018/137
RF§2017/197 Omdisponering av investeringsmedel för Slite avfallsanläggning
(deponi)
Presentation på sammanträde
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avfallsingenjör Lisa Larsson.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden redovisar till budgetberedningen en kostnadsberäkning på totalt
107 miljoner kronor för hanteringen av alla deponier på Gotland enligt
förvaltningens redovisning.
Tekniska nämnden föreslår till budgetberedningen att avsättningen för gamla
deponier ökar med 107 miljoner kronor år 2018.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2018/137
23 januari 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Avsättning för efterbehandling av gamla deponier
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden redovisar till budgetberedningen en kostnadsberäkning på
totalt 107 miljoner kronor för hanteringen av alla deponier på Gotland enligt
förvaltningens redovisning.

•

Tekniska nämnden föreslår till budgetberedningen att avsättningen för gamla
deponier ökar med 107 miljoner kronor år 2018.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera
en total kostnadsberäkning av hantering av alla deponier på Gotland.
På Gotland finns ett stort antal gamla deponier, det vill säga platser som tidigare
under någon period har använts för tippning av hushållsavfall eller verksamhetsavfall.
Region Gotland är ansvarig för att inventera och bedöma risker för gamla deponier.
Regionen har hittills identifierat och riskklassat ett fyrtiotal gamla deponier.
De flesta av deponierna kräver efterbehandling i någon omfattning för att minska
och kontrollera risk för utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. Regionen är
ansvarig för åtgärder av de gamla deponierna när regionen har varit
verksamhetsutövare för deponeringen eller deponin har använts för kommunalt
avfall. Undersökningar och riskbedömningar krävs som underlag för åtgärder.
Efterbehandling av deponier innebär åtgärder som
-

sluttäckning,

-

lakvattenhantering,

-

deponigashantering,

-

skötsel,

-

kontroll och

-

tillsyn.
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Kostnader för efterbehandling av gamla deponier bör utifrån kommunallagens
självkostnadsprincip och miljöbalkens reglering av nödvändiga kostnader (27 kap 5 §
Miljöbalken) finansieras via skattemedel. Deponierna har varit en del av tidigare
verksamhet som har tillgodosett tjänster för ett tidigare avgiftskollektiv och dessutom
hanterat verksamhetsavfall utanför det kommunala avfallsuppdraget. Därför finns en
särskild avsättning för efterbehandling av deponier som Region Gotland ansvarar för.
Avsättning för efterbehandling av gamla deponier har skett sedan år 2004 vilket var
första året (22,7 miljoner kronor). Avsättningar görs enligt rekommendationer från
Rådet för Kommunal Redovisning 10.2 och omprövas årligen. En särskild
bokslutsspecifikation utgör underlag för avsättningen. Specifikationen redovisar vilka
efterbehandlingsåtgärder som är planerade för gamla deponier per objekt och totalt.
Avsättningsplanen med de framtida efterbehandlingskostnaderna revideras efter varje
årsskifte och blir ny bokslutsspecifikation. Summan av de bedömda framtida
efterbehandlingskostnaderna är det belopp som ska redovisas som utgående saldo på
konto "228310 Avsättning deponi efterbehandling".
Avsättningen ökade med 5,1 miljoner kronor efter en förnyad bedömning 2012 av de
framtida kostnaderna. Medel tillfördes då från dels eget kapital avfallsverksamheten
med 3 miljoner kronor, dels eget kapital teknikförvaltningen med 2,1 miljoner
kronor.
För befintliga deponier som tar emot avfall är det ett lagkrav (15 kap 36 §
Miljöbalken) att intäkter ska täcka samtliga kostnader och avsättning ska göras som
motsvarar beräknade framtida kostnader. Sedan 2015 har en årlig avsättning skett för
efterbehandling av Slite deponi med totalt 2,9 miljoner kronor.
Saldot på balanskontot för avsättningen 2018 är totalt 12,7 miljoner kronor varav 9,8
miljoner kronor för gamla deponier och 2,9 miljoner kronor för Slite deponi. Detta
kommer att räcka för nödvändiga åtgärder till och med 2018. Utfall och planerade
åtgärder redovisas i bokslutspecifikation för 2017, bilaga 1.
Arbetet med undersökningar och åtgärder fortsätter 2018. Aktuella åtgärder är att
-

slutföra pågående sluttäckning av Lummelunda deponi och

-

påbörja utbyggnad av lakvattenanläggningen på Visby deponi.

Utredning av alternativ för lokal behandling av lakvatten från Visby deponi pågår.
Investeringsutgiften för ny lakvattenanläggning bedöms till 8-10 miljoner kronor.
Förändring i planen för Visby deponi har skett till följd av certifieringen enligt Revaq
av Visby avloppsreningsverk 2017. Certifieringen innebär att avloppsreningsverket
inte längre tar emot lakvatten från deponi.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömer att behovet av avsättning för efterbehandling av
gamla deponier från och med 2019 är minst 107 miljoner kronor.
De senaste åren har nya eller utökade undersökningar och riskbedömningar
genomförts där fler deponier ingår. Deponier har tillkommit efter nya inventeringar
och myndighetsbeslut. Sluttäckning av några deponier har även genomförts, vilket
har gett mer underlag för kostnadsbedömningar.
Dagens bedömning av kostnader för kommande åtgärder efter 2018 är i
storleksordning 55 miljoner kronor exklusive Slite deponi. En uppskattning har gjorts
på en genomsnittlig kostnad på 1,5 miljoner kronor per deponi för 30 deponier plus
ytterligare 10 miljoner kronor för de två största objekten som är Visby och Tofta
deponi. Osäkerheten i bedömningar är fortsatt stor beroende på att åtgärder sträcker
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/137

sig många år fram i tiden och det finns fler faktorer som påverkar kostnader. Det är
främst osäker tillgång till material för konstruktion av sluttäckning och förändringar i
entreprenadkostnader. Även utfall av fördjupade undersökningar påverkar kostnader.
Trots osäkerheter i kostnadsbedömning och tidplan behöver medel säkerställas
genom avsättning.
För Slite deponi har kostnader för sluttäckningsåtgärder av samtliga befintliga delar
beräknats till 55 miljoner kronor där 27 000 kubikmeter sluttäckningsmaterial utgör
den största delen på 32,7 miljoner kronor. Övriga delar är
-

0,54 miljoner kronor schaktning (13 500 m3),

-

0,66 miljoner kronor fyllning (16 600 m3),

-

13,2 miljoner kronor för kompletterande bottentätning (12 000 m3) och

-

7,85 miljoner kronor projektering.

Avsättning för Slite deponi finns idag med knappt 3 miljoner kronor. Resterande 52
miljoner kronor bör för en korrekt hantering och redovisning ingå i avsättningen för
gamla deponier. När avsättning sker kan investeringsbudget för Slite deponi minskas
med motsvarande belopp.
Ökat anslag i driftbudget för framtida skötsel-, kontroll- och driftkostnader för
deponierna efter sluttäckning kommer även att krävas. För 2019 begärs ett
ramtillskott med 460 000 kronor.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse avsättning för efterbehandling av gamla deponier, TN
2018/137
RF§2017/197 Omdisponering av investeringsmedel för Slite avfallsanläggning
(deponi)

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
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Bilaga 1

Avsättningsplan för efterbehandling av deponier 2018-2022
Genomförda efterbehandlingsåtgärder

Deponi
Status
plats
påbörjad år
Visby
2001
Hemse
Sluttäckt 2011
Tofta
2004
Väte
Sluttäckt 2002
Hamra
2005
Havdhem
Sluttäckt 1999
Stånga
2007
Burs
2004
Ljugarn
2005, sluttäckt 2014
Rute
2004
Lummelunda
2005
Roma
Sluttäckt 1997
Ethelhem
Sluttäckt
Slite
Ej påbörjad
Endre
Inventering 2012
Stjärnlunden
Undersökning
Pilhagen
Undersökning
Bunge
Inventering 2012
Burgsvik
Inventering 2012
Eksta
Inventering 2012
Fardume träsk
Inventering 2012
Garda
Inventering 2012
Gothem
Inventering 2012
Grötlingbo
Inventering 2012
Hablingbo
Inventering 2012
Lokrume
Inventering 2012
Lau
Inventering 2012
När
Inventering 2012
Klintehamn
Inventering 2012
Sanda
Inventering 2012
Östergarn
Inventering 2012
Övriga deponier el. ej spec.
Personal
Total

Utfall 2004-15
tkr
6 652
10 257
553

Planerade efterbehandlingsåtgärder
Utfall 2016
tkr
101
114
77

1 191

193
2 792
293
3 032

Balanskonto 228310

219

Utfall 2017
tkr
51

2018
tkr
8 000

2019
tkr

2020
tkr

2021
tkr

171

171
2 971

70

338

284

221
248
175
191
122
157
46
40
69
13
13
10
18
10
17
33
89
218
373

25 301

865

3 638

Totalt
tkr
8 000
-

77
218
39
156
64
12
23
672
178
83

2022-2050
tkr

400

400

400

8 571

400

3 371

2 971
-

400

1 600

400
12 742
inkl avsättning Slite för 2015 -2017
Bedömd kostnad i prognos gjord 2017
15 609
inkl avsättning Slite för 2015-2016

Visby
Hemse
Tofta
Väte
Hamra
Havdhem
Stånga
Burs
Ljugarn
Rute
Lummelunda
Roma
Ethelhem
Slite

Undersökning pågår inför sluttäckning kvarvarande delar. Utredning lakvattenbehandling påbörjad 2017 för åtgärder 2018.
Hemse klart 2011. Åtgärder för avvattning av området kvarstår.
Kraftigt underskott med massor, enda buffertplatsen. Sluttäckning utförs efter 2020. Ny plan för åtgärder ska tas fram.
Undersökning MIFO 2 2017.
Undersökning MIFO 2 2017. Åtgärderna beräknas ske efter 2020.
Genomgången och
Undersökning MIFO 2 2017.
reviderad 2018-01-10
Plan för efterbehandling saknas. Undersökning MIFO 2 2017.
Undersökning 2017 MIFO 2. Åtgärderna beräknas ske efter 2020.
Åtgärderna är i huvudsak genomförda 2013 och 2014. Rapportering slutförd 2016.
Undersökning MIFO 2 2017. Åtgärderna beräknas ske efter 2020.
Sluttäckning ej klar och fortsätter under 2018.
Undersökning MIFO 2 2017.
Total kostnad 1,7 mnkr år 2001. Undersökning MIFO 2 2017.
Fondering för efterbehandling har inte skett under driftfasen.
Avsättning sker för 2015 med 4265 ton a 300 kr, 2016 med 3070 ton a 300 kr och för år 2017 med 2569 ton a 300 kr.
Sluttäckning för Slite deponi har skjutits till start år 2020. Tidigare uppskattad kostnad är 2 mnkr. Ny kalkyl 55 mnkr. Investeringsprojekt är 12702.

Kommentarer Bedömningen av kostnader för sluttäckning och tidplan påverkas kraftigt av möjligheten att hitta lämpliga massor (jord, lera) på de aktuella

platserna. Stora mängder massor medför att kostnaden för schaktning, lastning och transport blir dimensionerande.
I den reviderade planen 2013 och senare ingår kommande kostnader för eventuella åtgärder avseende några nya prioriterade objekt
(från inventering enligt MIFO av deponier 2012, totalt 30 deponier varav 25 deponier utöver de 14 som sedan tidigare finns med i avsättningsplanen ).
Personal avser personalkostnader för miljöingenjören.

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-28

TN § 88

Investering vid Slite avfallsanläggning konsekvensbeskrivning

TN 2018/138
TN AU § 75

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden redovisar till budgetberedningen konsekvensbeskrivningen för
avfallstaxan vid en fullt utbyggd deponi enligt teknikförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Tekniska nämnden återrapporterar till budgetberedningen konsekvensbeskrivningen
av alternativ till att utöka befintlig deponi enligt bilaga i teknikförvaltingens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beviljats investeringsanslag för utbyggnad av deponi vid Slite
avfallsanläggning med totalt 80 miljoner kronor under perioden 2018- 2022.
Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetberedningen 2018 redovisa en
konsekvensbeskrivning för avfallstaxan vid full utbyggnad av deponin.
Teknikförvaltningen har även fått i uppdrag att till budgetberedningen återrapportera
fördjupning av konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt av alternativ till
att utöka befintlig deponi för ökad miljönytta och minskade kostnader. Dessa
alternativ bör innefatta:
-

Nytt miljötillstånd för högre deponi.

-

Transporter av delar av avfallet till fastlandet.

-

Möjligheter att ta upp delar av befintligt avfall för att skapa plats.

Externa lösningar/dellösningar med andra parter för olika typer av avfall eller
verksamhetsavfall.
Teknikförvaltningens beskrivning av alternativen och konsekvenser finns i bilaga 1.
Verksamheten vid Slite avfallsanläggning består av flera olika delar som:
-

deponi,

-

mellanlagring,

-

mottagning och sortering av verksamhetsavfall,

-

kompostering av trädgårdsavfall,

-

lakvattenhantering och

-

deponigashantering.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Inom anläggningen finns även en av Region Gotlands återvinningscentraler.
Hanteringen av verksamhetsavfall är idag starkt begränsad i avvaktan på utbyggnad
av deponi.
Själva deponin består av:
-

en äldre sluttäckt del,

-

en befintlig del där deponering sker idag och

-

en yta för utbyggnad av deponi.

Hantering av deponigas och lakvatten sker delvis i gemensamma system för den äldre
delen och befintlig deponi.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att förändringar i den ekonomiska redovisningen
behöver göras för att säkerställa en korrekt särredovisning där verksamhet inom det
kommunala avfallsuppdraget redovisas separat från avfallsverksamhet utanför det
kommunala uppdraget. Avfallsverksamhet utanför det kommunala avfallsuppdraget
är till exempel hantering av verksamhetsavfall. Verksamheten vid Slite
avfallsanläggning kommer till största del att ligga utanför det kommunala
avfallsuppdraget.
Avfallstaxan ska vid särredovisning inte direkt påverkas av verksamheten med deponi
och hantering av verksamhetsavfall. Avfallstaxan kommer däremot att påverkas av
nivån på mottagningsavgifter för Slite avfallsanläggning som ska ge kostnadstäckning
för verksamheten. Det gäller de avfallsfraktioner från regionens återvinningscentraler
som hanteras vid Slite avfallsanläggning. Enligt grova beräkningar och bedömningar
kommer kostnad för deponering vid utbyggnad enligt beslutat alternativ vara i
genomsnitt cirka 1 480 kronor per ton. Det kan jämföras med nuvarande avgift enligt
prislista på 650 - 1 850 kronor per ton beroende på fraktion. Mer detaljerade kalkyler
för planerad verksamhet finns inte.
Verksamheten vid Slite avfallsanläggning ska bedrivas och redovisas skilt från det
kommunala avfallsuppdraget. Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall följer av en
särskild prislista som beslutas av tekniska nämnden men för närvarande ingår
verksamheten i budgetramen för den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten.
Dagens deponiverksamhet har totalt sett gått med underskott de senaste tre åren,
vilket inte längre kan täckas av avfallsavgifter från avfallstaxan. För att säkerställa en
korrekt redovisning kommer avfallsanläggningens intäkter (mottagningsavgifter,
materialintäkter) och kostnader (avfallsskatt, finansiella kostnader, deponiavsättning,
personal- och driftkostnader) åtskiljas från regionens avfallstaxa och kostnadsramen
för den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten. Redovisningen kommer att
separeras genom en unik ansvarskod för Slite avfallsanläggning från och med
verksamhetsåret 2019. Driftkostnader för återvinningscentralen inom anläggningen
och gemensamma personalkostnader ska separeras och fördelas i redovisningen.
Kapitalkostnader för perioden 2019-2023 är 8,1 miljoner kronor beräknat på
investeringsbudget 2018-2022 för Slite deponi. Kapitalkostnader som uppstår av
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-28

investeringsutgifter vid utbyggnad av Slite deponi ska redovisas mot ansvaret för
avfallsanläggningen. Under utbyggnad av verksamheten och under en
övergångsperiod bedöms risk finnas för budgetunderskott. Eventuellt
budgetunderskott för Slite avfallsanläggning ska täckas av skattemedel.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-23
Rf §197/2017 Omdisponering av investeringsmedel för Slite avfallsanläggning
(deponi)
Presentation på sammanträde
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avfallsingenjör Lisa Larsson.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden redovisar till budgetberedningen konsekvensbeskrivningen för
avfallstaxan vid en fullt utbyggd deponi enligt teknikförvaltningens tjänsteskrivelse.
Tekniska nämnden återrapporterar till budgetberedningen konsekvensbeskrivningen
av alternativ till att utöka befintlig deponi enligt bilaga i teknikförvaltingens
tjänsteskrivelse.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2018/138
23 januari 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Investering vid Slite avfallsanläggning konsekvensbeskrivning
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden redovisar till budgetberedningen konsekvensbeskrivningen
för avfallstaxan vid en fullt utbyggd deponi enligt teknikförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Tekniska nämnden återrapporterar till budgetberedningen
konsekvensbeskrivningen av alternativ till att utöka befintlig deponi enligt bilaga i
teknikförvaltingens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beviljats investeringsanslag för utbyggnad av deponi vid Slite
avfallsanläggning med totalt 80 miljoner kronor under perioden 2018- 2022.
Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetberedningen 2018 redovisa en
konsekvensbeskrivning för avfallstaxan vid full utbyggnad av deponin.
Teknikförvaltningen har även fått i uppdrag att till budgetberedningen återrapportera
fördjupning av konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt av alternativ till
att utöka befintlig deponi för ökad miljönytta och minskade kostnader. Dessa
alternativ bör innefatta:
-

Nytt miljötillstånd för högre deponi.
Transporter av delar av avfallet till fastlandet.
Möjligheter att ta upp delar av befintligt avfall för att skapa plats.
Externa lösningar/dellösningar med andra parter för olika typer av avfall eller
verksamhetsavfall.

Teknikförvaltningens beskrivning av alternativen och konsekvenser finns i bilaga 1.
Verksamheten vid Slite avfallsanläggning består av flera olika delar som
-

deponi,
mellanlagring,
mottagning och sortering av verksamhetsavfall,
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/138

-

kompostering av trädgårdsavfall,
lakvattenhantering och
deponigashantering.

Inom anläggningen finns även en av Region Gotlands återvinningscentraler.
Hanteringen av verksamhetsavfall är idag starkt begränsad i avvaktan på utbyggnad
av deponi.
Själva deponin består av
-

en äldre sluttäckt del,
en befintlig del där deponering sker idag och
en yta för utbyggnad av deponi.

Hantering av deponigas och lakvatten sker delvis i gemensamma system för den äldre
delen och befintlig deponi.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att förändringar i den ekonomiska redovisningen
behöver göras för att säkerställa en korrekt särredovisning där verksamhet inom det
kommunala avfallsuppdraget redovisas separat från avfallsverksamhet utanför det
kommunala uppdraget. Avfallsverksamhet utanför det kommunala avfallsuppdraget
är till exempel hantering av verksamhetsavfall. Verksamheten vid Slite
avfallsanläggning kommer till största del att ligga utanför det kommunala
avfallsuppdraget.
Avfallstaxan ska vid särredovisning inte direkt påverkas av verksamheten med deponi
och hantering av verksamhetsavfall. Avfallstaxan kommer däremot att påverkas av
nivån på mottagningsavgifter för Slite avfallsanläggning som ska ge kostnadstäckning
för verksamheten. Det gäller de avfallsfraktioner från regionens återvinningscentraler
som hanteras vid Slite avfallsanläggning. Enligt grova beräkningar och bedömningar
kommer kostnad för deponering vid utbyggnad enligt beslutat alternativ vara i
genomsnitt cirka 1 480 kronor per ton. Det kan jämföras med nuvarande avgift enligt
prislista på 650 - 1 850 kronor per ton beroende på fraktion. Mer detaljerade kalkyler
för planerad verksamhet finns inte.
Verksamheten vid Slite avfallsanläggning ska bedrivas och redovisas skilt från det
kommunala avfallsuppdraget. Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall följer av en
särskild prislista som beslutas av tekniska nämnden men för närvarande ingår
verksamheten i budgetramen för den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten.
Dagens deponiverksamhet har totalt sett gått med underskott de senaste tre åren,
vilket inte längre kan täckas av avfallsavgifter från avfallstaxan. För att säkerställa en
korrekt redovisning kommer avfallsanläggningens intäkter (mottagningsavgifter,
materialintäkter) och kostnader (avfallsskatt, finansiella kostnader, deponiavsättning,
personal- och driftkostnader) åtskiljas från regionens avfallstaxa och kostnadsramen
för den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten. Redovisningen kommer att
separeras genom en unik ansvarskod för Slite avfallsanläggning från och med
verksamhetsåret 2019. Driftkostnader för återvinningscentralen inom anläggningen
och gemensamma personalkostnader ska separeras och fördelas i redovisningen.
Kapitalkostnader för perioden 2019-2023 är 8,1 miljoner kronor beräknat på
investeringsbudget 2018-2022 för Slite deponi. Kapitalkostnader som uppstår av
investeringsutgifter vid utbyggnad av Slite deponi ska redovisas mot ansvaret för
avfallsanläggningen. Under utbyggnad av verksamheten och under en
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/138

övergångsperiod bedöms risk finnas för budgetunderskott. Eventuellt
budgetunderskott för Slite avfallsanläggning ska täckas av skattemedel.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-23
Rf §197/2017 Omdisponering av investeringsmedel för Slite avfallsanläggning
(deponi)
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

3 (3)

1
Bilaga 1

TN 2017/138

Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetberedningen återrapportera
fördjupning av konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt av alternativ
till att utöka befintlig deponi för ökad miljönytta och minskade kostnader. Dessa
alternativ bör innefatta:
1. Nytt miljötillstånd för högre deponi.
2. Transporter av delar av avfallet till fastlandet.
3. Möjligheter att ta upp delar av befintligt avfall för att skapa plats.
4. Externa lösningar/dellösningar med andra parter för olika typer av avfall eller
verksamhetsavfall.
1. Nytt miljötillstånd för högre deponi

Ett av alternativen som har ingått i utredningen om att bygga ut Slite deponi är att
bygga deponin till nivån 60 meter över havet, det vill säga några meter högre än
befintlig högsta nivå. Det skulle ge ett betydligt bättre resursutnyttjande genom
större tillgänglig deponivolym med cirka 42 procent på samma yta till marginell
merkostnad. Förändringar i påverkan på landskapsbilden av en höjning bedöms
vara ytterst liten enligt en så kallad siktanalys. För åtgärden krävs en begäran om
villkorsändring i befintligt miljötillstånd eller ansökan om nytt miljötillstånd, vilket
kan innebära ett eller flera år i handläggningstid. Nya krav och villkor kan även
tillkomma vid en omprövning av verksamheten.
Det tekniska genomförandet kan dessutom vara komplicerat eftersom anslutning
ska göras till den gamla delen av deponin. Detaljförslag till konstruktion har inte
ingått i utredningen. Vidare bedömning av alternativet kan därför inte göras idag.
Bottenplatta för ny utökad deponiyta konstrueras på samma sätt oavsett höjden
på deponin. En utbyggnad bör därför kunna påbörjas enligt befintligt tillstånd och
frågan om möjlighet till höjning av deponin hanteras parallellt i projektet.
2. Transporter av delar av avfallet till fastlandet

Avsättning för brännbart avfall som inte ingår i befintliga avtal måste säkerställas
genom upphandling av behandlingstjänster. Mottagaranläggning och pris avgörs
av kravställning och utfall vid upphandling av tjänsterna.
Behandling av deponifraktioner kan upphandlas på motsvarande sätt. Idag är
utrymmet stort och prisnivån låg för deponering på fastlandet eftersom det finns
flera stora utbyggda deponier. Avfall används dessutom i större utsträckning än
tidigare för konstruktion i stället för att deponeras, vilket ger lägre
mottagningsavgifter. Bedömningar av prisutveckling på lång sikt är alltid osäkra.
3. Möjligheter att ta upp delar av befintligt avfall för att skapa plats

Det är möjligt att det framöver blir samhällsekonomiskt lönsamt med landfill
mining, det vill säga att gräva ut äldre deponier, sortera avfallet och ta vara på
råvarorna och kvarvarande energi i avfallet. Landfill mining är idag förknippat
med många osäkerheter i ekonomiska, tekniska, miljömässiga och juridiska
förutsättningar. Generellt kan landfill mining vara motiverat om marksanering
krävs eller ett markområde är värdefullt för annan användning.

2
Bilaga 1

TN 2017/138

En förutsättning för landfill mining är att möjligheter finns för hantering och
behandling av uppgrävt avfall. Behandling av avfallet utgör stora kostnader och
vid återdeponering tillkommer dessutom deponiskatt, för närvarade 500 kronor
per ton. Möjligt värde av metaller och positiva miljöeffekter är svåra att beräkna.
Stora variationer förekommer i materialsammansättningen i en gammal deponi.
Omfattande undersökningar och beräkningar behöver därför göras inför ett
projekt. Arbetsmiljöaspekter och säkerhet, bland annat med tanke på att avfall
som innehåller asbest finns i deponin, gör detta arbetet kostsamt. Bedömningen är
att förutsättningar inte finns för landfill mining av Slite deponi idag och att det
därför inte är motiverat att göra en förstudie.
4. Externa lösningar/dellösningar med andra parter för olika typer av avfall eller
verksamhetsavfall

Avtal för behandling finns idag för brännbart hushållsavfall inklusive brännbart
grovavfall till och med 2022. Trädgårdsavfall behandlas delvis i egen regi.
Utvecklingsmöjligheter finns för avsättningen av träavfall som idag hanteras
genom korta upphandlingar.
Hanteringen av deponifraktioner behöver utvecklas där möjligheter bör finnas för
bättre utsortering och avsättning genom materialåtervinning eller återanvändning i
stället för deponering. Möjligheter för effektiv och säker hantering av rena
fraktioner måste säkerställas liksom avtal för avsättning av fraktioner till
materialåtervinning eller förbränning. Avfall som ska deponeras ska kontrolleras
och karakteriseras samt vid behov förbehandlas innan deponering sker.
Idag utgör deponi vanligen endast en liten del inom en modern avfallsanläggning.
Annan verksamhet är till exempel mellanlagring, förbehandling, sortering,
kompostering och annan behandling av avfall inom anläggningen. Det är lämpligt
att utforma en anläggning så att den även kan nyttjas för förbehandling av avfall
och annan verksamhet som har naturlig anknytning till deponeringen.
Vid utbyggnad av befintlig deponi säkras tillgången till en deponi på Gotland.
Investeringen rymmer utbyggnad av deponi för ett långsiktigt behov av
deponering av avfall som inte är möjligt eller lämpligt att behandlas på annat sätt.
Eftersom deponering innebär ett mycket långsiktigt åtagande, bör ansvar för och
ägande av en deponi på Gotland vara i regionens regi. Kommunalt ägarskap
hindrar inte att driften av deponi och avfallsverksamhet inom en anläggning helt
eller delvis kan utföras av privata aktörer.
Mottagning och hantering av verksamhetsavfall vid Slite avfallsanläggning är en
del av verksamheten som bör utvecklas alternativt överlåtas till privata aktörer i
branschen. Det finns idag inte något tydligt uppdrag för denna verksamhet.
Investeringsprojektet har främst hanterat utbyggnad av deponi.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 18

Strategisk plan och budget 2019-2021
Innehåll
• Revisorernas budgetbegäran
• Regionstyrelsens förslag 2018-05-29, § 154
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-22
• Resultatplan 2019-2021
• Finansieringsplan 2019-2021
• Ramberäkning 2019 per nämnd/förvaltning
• Investeringsbudget 2019-2020 och plan 2021-2023
• Exploateringsbudget 2019 och plan 2020-2022
• Beredningsunderlag april 2018 – Handlingen finns att hämta på Gotland.se
https://www.gotland.se/2694
• Nämndernas budgetunderlag april 2018 – Handlingen finns att hämta på
Gotland.se
https://www.gotland.se/2694
• Centrala samverkanskommitténs protokoll 2018-05-25
Anmärkning:

Beredningsunderlag och nämndernas budgetunderlag tidigare elektroniskt
utdelat till regionstyrelsens ledamöter och ersättare.
Om någon saknar handling som ingår i underlaget, var god tag snarast
kontakt med regionstyrelseförvaltningens kansliavdelning tfn 26 93 35.

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 154

Strategisk plan och budget 2019-2021

RS 2018/7
AU § 172

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
1. Driftbudget 2019 fastställs.

2. Investeringsbudget 2019-2020 fastställs.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 15 augusti 2018 med

förslag på sänkta internhyror utifrån effekterna av komponentavskrivning samt
sänkt internränta.
4. Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i oktober
2018 med fördelning av investeringsramen för mark- och stadsmiljö.
5. Med anledning av socialnämndens skrivelse får regionstyrelsen i uppdrag att, i
samarbete med berörda nämnder, till budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott 2019 återkomma med ett fördjupat underlag om gruppbostäder och
SÄBO ska byggas i egen regi eller upphandlas och förhyras.
6. Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med berörda nämnder, till budgetavstämning i regionstyrelsens arbetsutskott 2018 ta fram en uppdragsbeskrivning
till en översyn av en för patienterna/brukarna ändamålsenlig sammanhållen
organisation för hälso- och sjukvård för den äldre befolkningens behov.
Reservation
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M)
Håkan Onsjö (M), Lena Celion (M) och Johan Thomasson (L) reserverar sig mot
besluten i punkterna 1 och 2.
Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 20
september 2018 med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till
nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.
2. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda potentialen i en större samordnad bilorganisation för regionens verksamheter. Utredningen ska se över
behovet hos berörda förvaltningar samt omfatta såväl användandet av regionens
bilar som bilavtal. Vad avser bilarnas skötsel och tankning ska även beaktas
möjligheterna till samverkan med sociala kooperativ eller arbetsträningsalternativ.
Uppdraget avrapporteras till budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott
2019 med redogörelse över potentiell besparing genom en effektiviserad bilpark
samt eventuella behov av omfördelning av medel.
3. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott 2019 utreda och redovisa för- och nackdelar med
alternativa driftsformer för VA-verksamheten.
1.
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Reservation
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M)
Håkan Onsjö (M), Lena Celion (M) och Johan Thomasson (L) reserverar sig mot
besluten i punkten 3.
Inledning
Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 60 miljoner kronor (mnkr) med
hänsyn tagen till de förslag till beslut som regionstyrelsens arbetsutskott lämnat. I
planen för 2020 beräknas det budgeterade resultatet till 2 mnkr och för 2021 till 46 mnkr. År 2020 och 2021 krävs därmed stora besparingar utifrån de förutsättningar
som nu är kända.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från april 2018 och hänsyn har tagits till
kända förändringar i finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning för generell
personalkostnadskompensation uppgår 2019 till 83 mnkr och för särskild satsning på
jämställda löner och bristyrken är 19 mnkr avsatt. För åren 2020 och 2021 är
avsättningen totalt 100 mnkr per år. Avsättning för interna prisökningar och externa
avtal har gjorts med 33 mnkr 2020 och 2021. Inga andra avsättningar för kostnadsökningar finns upptagna. Reavinster beräknas till 20 mnkr per år 2019-2021.
I det upprättade budgetförslaget finns besparingar på nämndverksamheten på
sammanlagt 55 mnkr 2019. Besparingarna är sista delen av det stora sparbetinget på
170 mnkr på tre år (2017-2019) som beslutades av regionfullmäktige 2016.
Investeringsbudgeten uppgår 2019 till totalt 453 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet till 246 mnkr. 2020 uppgår investeringsbudgeten totalt till 436
mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet till 306 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per
nämnd för personalkostnadskompensation, hyresförändring samt andra interna priser
till regionstyrelsesammanträdet den 20 september 2018.
Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.
Av resultatplanen framgår bland annat verksamhetens nettokostnader och beräknade
skatteintäkter de kommande åren. Det budgeterade resultatet för kommande år når
inte upp till den nivå som är fastlagd i de finansiella målen.
I finansplanen redovisas de likvida flödena utifrån de förutsättningar som är kända.
För att nå ett positivt kassaflöde med nuvarande resultatnivå krävs nyupplåning. Hur
stor upplåning som krävs är beroende av hur stora investeringsutgifterna blir.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse 2018-05-22 att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma senast 15 augusti
2018 med förslag på sänkta internhyror utifrån effekterna av komponentavskrivning
samt sänkt internränta samt att tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till
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budgetavstämningen i oktober 2018 med fördelning av investeringsramen för markoch stadsmiljö. Förvaltningen föreslår också att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 20 september 2018 med
förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till nämnderna samt
prisförändring för förvaltningens resultatenheter.
Yrkanden uppdrag
Meit Fohlin (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets tre förslag till uppdrag, med
komplettering i att regionstyrelsens uppdrag ska genomföras i samarbete med
berörda nämnder, samt till regionstyrelsens förslag i tjänsteskrivelse 2018-05-22.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vunnit bifall.
Meit Fohlin (S) yrkar på att tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedning i
regionstyrelsens arbetsutskott 2019 utreda och redovisa för- och nackdelar med
alternativa driftsformer för VA-verksamheten.
Eva Nypelius (C) yrkar att uppdraget även ska omfatta avfallsverksamheten. Anna
Hrdlicka (M) och Johan Thomasson (L) instämmer i Eva Nypelius yrkande.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att eget yrkande
vunnit bifall. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Meit Fohlins yrkande
och nej-röst för Eva Nypelius yrkande. Omröstningsresultatet ger 8 ja-röster:
Tommy Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Johnny Wiberg (S), Aino Friberg-Hansson
(S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V), och
ordförande Meit Fohlin (S). 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C),
Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Lena Celion (M), Håkan Onsjö (M) och
Johan Thomasson (L).
Driftbudget 2019
Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 167,1 mnkr för år 2019. Summan
innehåller kompensation för interna priser, externa avtal samt äskanden för nya
behov (134,1 mnkr).
Ett antal budgetfrågor behandlas i särskilda ärenden vid dagens sammanträden och
samstämmer med den strategiska planen och budgeten. Det gäller filmstrategi för
Gotland 2018-2023 (§ 131), budgetäskande överförmyndarnämnden 2019 och framåt
(§ 132), revidering av översiktsplan för Gotland (§ 134), Almedalsveckan (§ 136),
komplettering till räddningstjänstens strategiska plan och budget 2019-2021 (§ 137),
arvoden och ersättningar till förtroendevalda (§ 139), fördelning av besparing
gällande administration och ledning (§ 141), regional utveckling och tillväxtprogram
(§ 142) samt investering och drift för FVM (§ 152) behandlas i särskilda ärenden vid
dagens sammanträde. Se mer i respektive beslutsparagraf.
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Yrkanden driftbudget
- Meit Fohlin (S) yrkar på driftbudget enligt förslag från (S), (MP) och (V).
- Eva Nypelius (C) yrkar på driftbudget enligt förslag från (C), (M) och (L).
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att eget yrkande
vunnit bifall. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Meit Fohlins yrkande
och nej-röst för Eva Nypelius yrkande. Omröstningsresultatet ger 8 ja-röster:
Tommy Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Johnny Wiberg (S), Aino Friberg-Hansson
(S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) och
ordförande Meit Fohlin (S). 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C),
Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Lena Celion (M), Håkan Onsjö (M) och
Johan Thomasson (L). Regionstyrelsen förslår alltså regionfullmäktige att besluta
driftbudget enligt förslag från (S), (MP) och (V).
Driftbudget
A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller
S-MP-V

C-M-L

Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken
Avsatt för resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN
Resursfördelningsmodell GVN
Resursfördelningsmodell HSN
Resursfördelningsmodell SON
Delsumma resursfördelningsmodeller

100,0
-83,0
-19,2
44,5
-30,5
-1,5
-39,2
-13,7
-40,3

100,0
-83,0
-18,2
44,5
-30,5
-1,5
-35,0
-13,7
-36,1

Summa nya beslut personalkostnads
kompensation och resursfördelningsmodeller

-42,5

-37,3

33,0
-22,4
-4,3
6,3

33,0
-22,4
-3,3
7,3

RS: Ramtillskott för Almedalsveckan
-0,5
RS: Ramtillskott för arbete enligt tillväxtprogrammet 2019-2020
-2,5
RS: Ramtillskott för arbete enligt tillväxtprogrammet samt ny RUS
0,0
RS: Revidering av översiktsplan för Gotland 2019-2021 1,0

-0,5

B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal
Interna priser
Summa externa avtal och interna priser
C. Förslag till ramtillskott

0,0
-6,0
0,0
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RS: Filmstrategi
RS: Ramtillskott för beslutstöd
RS: Arbete med värdegrund och
organisationskultur 2019-2020
RS: Värdegrundsarbete samt personalvård
TN: Kompensation för minskat statsbidrag
för enskilda vägar
TN: Ramtillskott för kollektivtrafik
TN: Ramtillskott till räddningstjänst
SON: Ramtillskott för rehabilitering i särskilt boende
SON: Ramtillskott LSS
HSN: Kompensation för statsbidrag för
glasögonbidrag till barn och unga
HSN: Kompensation för statsbidrag
för avgiftsfri gynekologisk screening
HSN: Ramtillskott för dyra utomlänsvårdstillfällen
HSN: Kompensation för minskat statsbidrag
för cancersjukvård
HSN: Ramtillskott för arbete med FVM
HSN: Ökad tillgänglighet, öppettider och
digitalisering primärvård
PAN: Generellt ramtillskott
ÖFN: Generellt ramtillskott
Summa ramtillskott

-1,0
-0,8

-0,5
-0,8

-1,0
0,0

0,0
-2,0

-2,0
-3,0
-2,0
-3,0
-4,0

-2,0
-5,0
0,0
0,0
0,0

-0,7

0,0

-0,8
-10,0

0,0
0,0

-2,3
-1,5

0,0
0,0

0,0
-0,2
-0,5
-36,8

-2,0
0,0
0,0
-18,8

-7,5
0,0
0,5
0,3
0,0
0,0
1,7
0,5
2,0
2,4
0,0

-7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

15,0
15,0

-73,0

33,8

60,0

98,2

D. Besparing
Ofördelad besparing
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa besparingar
E. Övriga förändringar
Utdelning GEAB
Summa övriga förändringar
Summa justeringar (A+B+C+D+E)
Justerat resultat
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Investeringsbudget 2019-2020
Investeringsbudgeten för 2019 beslutades på regionfullmäktige 23 november 2017.
Nämnderna har i sina strategiska planer för 2019-2021 föreslagit vissa förändringar
utifrån regionfullmäktiges beslut.
Nämndernas totala investeringsäskanden uppgår till 616 mnkr för 2019 (+199 mnkr
mot tidigare beslut) och totalt 2 326 mnkr 2019-2023. I detta äskande ingår inte
äskande för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) som är ett eget ärende vid
dagens sammanträde.
Den största skillnaden för 2019 beror på att barn- och utbildningsnämnden äskar
medel för nybyggnation av Alléskolan samt att socialnämnden äskar medel för ny
korttidsenhet. Inom vatten och avloppsverksamheten har det visat sig att Södra linan
blir 60 mnkr dyrare än planerad budget på grund av konjunkturläget.
Yrkanden investeringsbudget
Meit Fohlin (S) yrkar på investeringsbudget och plan enligt förslag från (S), (MP) och
(V) innebärande följande förändringar:
- Barn- och utbildningsnämnden, nybyggnation Alléskolan 75 mnkr år 2022 och
60 mnkr år 2023.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, flytt av gymnasieutbildningarna till kv.
Solrosen 5 mnkr år 2019 och 5 mnkr år 2020.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, flytt av gymnasieutbildning, ny
bygghall 5 mnkr år 2022 och 5 mnkr år 2023.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, PCI (percutan coronal intervention/angiografi)
10 mnkr år 2020.
Eva Nypelius (C) yrkar på avslag till Meit Fohlins yrkande gällande nybyggnation
av Alléskolan, flytt till Solrosen och flytt av gymnasieutbildning och ny bygghall
enligt ovan, och i övrigt på investeringsbudget och plan enligt förslag från (C), (M)
och (L) innebärande följande förändringar:
- Barn- och utbildningsnämnden, om- och tillbyggnad Alléskolan 40 mnkr år 2022
och 40 mnkr år 2023.
- Barn- och utbildningsnämnden, förskolebussen 3 mnkr flyttas fram till år 2020.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att eget förslag vunnit bifall.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Meit Fohlins yrkande och nej-röst
för Eva Nypelius yrkande. Omröstningsresultatet ger 8 ja-röster: Tommy Gardell (S),
Håkan Ericsson (S), Johnny Wiberg (S), Aino Friberg-Hansson (S), Stefaan De
Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och ordförande Meit Fohlin
(S). 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Anna
Hrdlicka (M), Lena Celion (M), Håkan Onsjö (M) och Johan Thomasson (L).
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Meit Fohlin (S) yrkar också på investeringsmedel till hälso- och sjukvårdsnämnden för ombyggnad av vårdcentralerna Visby Norr och Wisby Söder om
2 mnkr 2019 och 2 mnkr 2020. Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V), Eva
Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M) och Johan Thomasson (L) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det vunnit bifall.
Regionstyrelsen föreslår alltså en investeringsbudget för 2019-2020 enligt följande
sammanfattning.
Investeringsbudget

2019

2020

3,4
3,3
21,5
15,5
2,0
0,0
0,5

3,4
6,9
15,5
0,0
2,0
0,4
0,5

8,6
14,2
0,5
196,4
11,0
5,0
4,5
60,0

8,6
15,0
0,5
125,0
4,9
7,8
3,8
80,0

Tekniska nämnden/samhällsbyggnads
förvaltning Räddningstjänst,
Investeringsram

6,0

6,0

Byggnadsnämnden
Investeringspott

0,8

0,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Investeringspott
Fordon

0,2
0,0

0,2
0,6

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar

6,0
12,0
6,1

6,0
14,0
7,2

3,2
6,0
2,0

3,2
15,5
1,6

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Upprustning Hemsebadet
Landsbygdsutveckling
Bokningssystem
Meröppet bibliotek
Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringspott
Mark- och stadsmiljö
Kollektivtrafik
VA-verksamhet
Avfallshantering
Hamnverksamhet (affärsdrivande)
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad)
Fastighetsförvaltning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
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Socialnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar

5,0
10,5
1,1

5,0
0,0
2,5

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Investeringspott
Förstudie om FVM
Maskiner och inventarier
Lokalinvesteringar (inklusive vårdcentraler Visby)

22,0
0,0
3,0
23,0

22,0
20,0
20,6
37,0

453,3

436,3

Investeringsbudget totalt
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-22 inklusive följande
- Resultatplan för åren 2019-2021
- Finansplan för åren 2019-2021
- Ramberäkning med nämndernas driftbudgetramar
- Investeringsbudget för 2019 och 2020
- Investeringsplan för åren 2021-2023
- Exploateringsbudget för 2019 samt plan 2020-2022
- Beredningsunderlag 2018-04-27
- Nämndernas underlag till strategisk plan och budget 2018-04-06
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2019-2021
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•

Informationen godkänns
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 15 augusti med förslag på
sänkta internhyror utifrån effekterna av komponentavskrivning samt sänkt
internränta.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i
oktober 2018 med fördelning av investeringsramen för mark- och stadsmiljö.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 20
september med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till
nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.

Sammanfattning

Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 60 mnkr med hänsyn tagen till de
förslag till beslut som regionstyrelsens arbetsutskott lämnat. I planen för 2020
beräknas det budgeterade resultatet till 2 mnkr och för 2021 till -46 mnkr. År 2020
och 2021 krävs därmed stora besparingar utifrån de förutsättningar som nu är kända.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från april 2018 och hänsyn har tagits till
kända förändringar i finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning för generell
personalkostnadskompensation uppgår 2019 till 83 mnkr och för särskild satsning på
jämställda löner och bristyrken är 19 mnkr avsatt. För åren 2020 och 2021 är
avsättningen totalt 100 mnkr per år. Avsättning för interna prisökningar och externa
avtal har gjorts med 33 mnkr 2020 och 2021. Inga andra avsättningar för
kostnadsökningar finns upptagna. Reavinster beräknas till 20 mnkr per år 2019-2021.
I det upprättade budgetförslaget finns besparingar på nämndverksamheten på
sammanlagt 55 mnkr 2019. Besparingarna är sista delen av det stora sparbetinget på
170 mnkr på tre år (2017-2019) som beslutades av regionfullmäktige 2016.
Investeringsbudgeten uppgår 2019 till totalt 451 mnkr varav investeringar i
skattefinansierad verksamhet till 255 mnkr. 2020 uppgår investeringsbudgeten totalt
till 434 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet till 309 mnkr.
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RS 2018/7

Ärendebeskrivning

Till ärendet om strategisk plan och budget finns bifogat


Resultatplan för åren 2019-2021



Finansplan för åren 2019-2021



Ramberäkning där nämndernas driftbudgetramar redovisas



Investeringsbudget för 2019 och 2020 samt investeringsplan för åren 20212023.



Exploateringsbudget för 2019 samt plan 2020-2022

Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per
nämnd för personalkostnadskompensation, hyresförändring samt andra interna priser
till regionstyrelsesammanträdet den 20 september 2018.
Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.
Bedömning

Av resultatplanen framgår bland annat verksamhetens nettokostnader och beräknade
skatteintäkter de kommande åren. Det budgeterade resultatet för kommande år når
inte upp till den nivå som är fastlagd i de finansiella målen.
I finansplanen redovisas de likvida flödena utifrån de förutsättningar som är kända.
För att nå ett positivt kassaflöde med nuvarande resultatnivå krävs nyupplåning. Hur
stor upplåning som krävs är beroende av hur stora investeringsutgifterna blir.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från april 2018 och hänsyn har tagits till
kända förändringar i finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning för generell
personalkostnadskompensation uppgår 2019 till 83 mnkr och för särskild satsning på
jämställda löner och bristyrken är 19 mnkr avsatt. För åren 2020 och 2021 är
avsättningen totalt 100 mnkr per år. Avsättning för interna prisökningar och externa
avtal har gjorts med 33 mnkr 2020 och 2021. Inga andra avsättningar för
kostnadsökningar finns upptagna. Reavinster beräknas till 20 mnkr per år 2019-2021.
I det upprättade budgetförslaget finns besparingar på nämndverksamheten på
sammanlagt 55 mnkr 2019. Besparingarna är en del av det stora sparbetinget på 170
mnkr på tre år (2017-2019) som beslutades av regionfullmäktige 2016.
Investeringsbudgeten uppgår 2019 till totalt 451 mnkr varav investeringar i
skattefinansierad verksamhet 255 mnkr. 2020 uppgår investeringsbudgeten totalt till
434 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet 309 mnkr.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Resultatplan 2019-2021, mnkr (löpande priser)
Bokslut

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

2021

-4 533

-4 668

-4 934

-5 148

-5 357

-257

-236

-245

-245

-245

-4 790

-4 904

-5 179

-5 393

-5 602

3 Skatteintäkter

3 749

3 820

3 945

4 064

4 209

4 Bidragsinkomster

1 195

1 238

1 327

1 378

1 404

5 Finansiella intäkter
5 Finansiella kostnader

19

5

7

7

7

-22

-32

-40

-54

-64

0

46

151

127

60

2

0

6 Besparingskrav
7 Årets resultat

Nedan kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen
1. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar: Verksamhetens nettokostnader justerade
för interna poster. Posten finansförvaltningen omfattar intäkter och kostnader i finansförvaltningsbudgeten
under rubriken Övriga intäkter och kostnader.

nämnderna

-4 795

-4 952

-5 003

-5 060

-5 117

kapitalkostnader

313

298

306

306

306

finansförvaltningen

-178

-51

-14

-135

-159

prisökningsreserv

0

0

0

-33

-66

personalkostnadsreserv

0

0

-102

-202

-302

-4 533

-4 668

-4 934

-5 148

-5 357

summa

2. Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
3. Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter
4. Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, sysselsättningsstöd, LSS- utjämningsbidrag,
strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift.
5. Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt
räntekostnader för kommunens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.
6. Besparingskrav: Besparingen är inte beslutad, men åtgärder krävs för att nå ett budgeterat resultat över noll.
7. Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.
* Enligt Delårsrapport 1-2018 (januari- mars)

Finansplan 2019-2021, m nk r (löpande priser)
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

2021

Resultat

151

127

60

2

0

Avskrivningar

257

236

245

245

245

Den löpande verksamheten

Avsättningar för pensioner

76

83

70

90

102

-24

-130

-10

-10

-10

Realisationsförluster

7

0

0

0

0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

0

0

0

0

0

467

316

365

327

337

Realisationsvinster

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel
Kassaflöde från den löpande verksamheten

108

0

0

0

0

575

316

365

327

337

-436

-699

-451

-434

-398

Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

35

223

30

30

30

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

1

0

0

0

0

Övriga investeringsinkomster

0

0

0

0

0

Försäljning av anläggningstillgångar

Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1

0

0

0

0

-401

-476

-421

-404

-368

Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar

0

0

0

0

0

Långfristig upplåning

0

150

50

70

20

-59

-5

-5

-5

-5

Amortering
Förutbetalda intäkter

-14

20

20

20

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-73

165

65

85

35

Årets kassaflöde

101

5

9

8

4

* Enligt Delårsrapport 1-2018 (januari- mars)

Ramberäkning 2019 per nämnd
Enlig beslut regionstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16

Justerad
budget Justering Besparing Resursfördel2018 enligt plan enligt plan ningsmodeller

Indexuppräkning Besparing
netto*

Ramtillskott

Övriga
förändringar

Personalkostnads
kompensation

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Regionstyrelse

Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
Teknisk nämnd

-25 620

1 600

-358 199

2 500

0

39

-700

-24 681

0

0

16 000

-1 471

547

-6 804

-347 427

500

4 000

-7 000

-176 008

-174 456

7 500

-2 318

266

Byggnadsnämnd

-15 275

1 500

0

23

-13 752

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-11 274

1 500

0

17

-9 757

Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

-1 142 382

-1 000

15 000

-30 487

-3 063

1 744

-1 160 188

5 558

5 832

-301 173

1 000

5 000

-1 505

-800

460

-297 018

-1 505

3 790

Socialnämnd

-1 317 678

-13 651

-7 500

2 011

-7 000

-1 343 818

-21 813

-48 456

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 567 822

-39 200

-7 215

2 393

-15 300

-1 627 144

-39 200

-78 400

-84 843

-22 367

7 500

-36 804

Summa nämnder

-4 913 879

Regionstyrelse/ RSF

0

Teknisk nämnd/TKF

7 000

Gemensamt/finansförvaltningen
Summa inklusive gemensamt

4 100

46 500

0

-1 000

-4 300
7 000

1 000

0
-4 906 879

* Kompensation sker för externa avtal och förändringar av interna priser.

0 -4 999 793 -56 460 -113 234

-4 300
-102 200
3 100

47 500

-84 843

-26 667

7 500

-36 804

0

-102 200

-102 200 -5 099 293 -56 460 -113 234

Ramberäkning 2019

Enlig beslut regionstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2018

-4 913 879

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2018 som påverkar nämnderna:
Avkastningskrav tekniska nämnden till följd av lägre kostnader för PU

7 000

SUMMA BUDGET 2018 INKL GEMENSAMT

-4 906 879

JUSTERINGAR BUDGET 2018

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2018

-4 906 879

JUSTERING ENLIGT PLAN 2019-2020
Valnämnden

1 600

RS: återföring av engångsanslag tillväxtarbete

2 500

BUN: Justering av ram RS § 132

-1 000

GVN: Justering av ram RS § 132

1 000

TN: sänkt avkastningskrav pga redovisningsmodell för planerat underhåll

-1 000

BESPARING ENLIGT PLAN
RS: regionstyrelseförvaltningen anslagsverksamhet

7 000

RS: regionstyrelseförvaltningen intern service

2 000

RS: kultur- och fritidsverksamhet

7 000

TN: teknikförvaltningen intern service

1 000

TN: skattefinansierad verksamhet

7 500

BN: besparing

1 500

MHN: besparing

1 500

BUN: besparing

15 000

GVN: besparing

5 000

Alla nämnder: besparing intern administration och
ledning*

SUMMA BESPARING ENLIGT PLAN

47 500

* omfördelat enligt beslut Rsau 20180516

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN
- fler barn i förskola

-538

- fler barn på fritidshem

-5 847

- fler barn förskolesklass

-1 388

- fler elever grundskola

-22 714
Summa

-30 487

Summa

-1 505
-1 505

GVN
- gymnasieskolan
SON
Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-13 651

HSN
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling*

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
*summan är uppräknad med 4,2 mnkr efter beslut i Rsau 20180516

-39 200

-84 843

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal RSF

-1 471

Externa avtal TN

-2 318

Externa avtal BUN

-3 063

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-7 500

Externa avtal HSN

-7 215
Summa

-22 367

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-3 300

Indexuppräkning livsmedel och transport

-800

Ökad andel ekologiska livsmedel

-200
Summa

-4 300

Interna priser - hyror
Sänkning internhyra*
Summa

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

0

-26 667

* internhyran sänks med 1 mnkr enligt tidigare beslutad besparing

BESPARING
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
Bygnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

SUMMA BESPARING

39
547
266
23
17
1 744
460
2 011
2 393
7 500

RAMTILLSKOTT
RS: Ramtillskott för Almedalsveckan
RS: Ramtillskott för arbete enligt tillväxtprogrammet 2019-2020
RS: Revidering av översiktsplan för Gotland 2019-2021
RS: Filmstrategi
RS: Ramtillskott för beslutstöd

-504
-2 500
-1 000

-1 000
-800

RS: Arbete med värdegrund och organisationskultur 2019-2020

-1 000

TN: Kompensation för minskat statsbidrag för enskilda vägar

-2 000

TN: Ramtillskott för kollektivtrafik

-3 000

TN: Ramtillskott till räddningstjänst

-2 000

SON: Ramtillskott för rehabilitering i särskilt boende

-3 000

SON: Ramtillskott LSS

-4 000

HSN: Kompensation för statsbidrag för glasögonbidrag till barn och unga

-700

HSN: Kompensation för statsbidrag för avgiftsfri gynekologisk screening

-800

HSN: Ramtillskott för dyra utomlänsvårdstillfällen

-10 000

HSN: Kompensation för statsbidrag för cancersjukvård

-2 300

HSN: Ramtillskott för arbete med "Framtidens vårdinformationsmiljö"

-1 500

PAN: Generellt ramtillskott
ÖFN: Generellt ramtillskott

SUMMA RAMTILLSKOTT

-200
-500

-36 804

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar

-83 000

Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

-19 200

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

-102 200

RAMBUDGET 2019

-5 099 293

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2020-2021 (jmf med budget 2019)
2020

2021
5 832

Resursfördelningsmodeller
BUN, resursfördelningsmodell*

5 558

GVN, resursfördelningsmodell

-1 505

3 790

HSN, resursfördelningsmodell

-39 200

-78 400

SON, resursfördelningsmodell
Summa

-21 813

-48 456

-56 960

-117 234

Övrigt
RS: Revidering översiktsplan för Gotland

500

500

RS: Tillväxtprogram

0

2 500

RS: Värdegrundsarbete

0

1 000

500

4 000

-56 460

-113 234

7 403

8 683

Summa övrigt

SUMMA RAMJUSTERING 2020-2021
* Består av:
- förskola
- fritidshem

335

335

- förskoleklass

913

1 757

-3 093

-4 943

- grundskola

Bilaga till ramberäkning 2019

Justeringar av budget 2018

Integrerad
budget 2018

Indexuppräkning
Justerad

Justering

budget 2018

RS

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

Internhyra*

Interna priser
regionstyrelse
förvaltning

Summa indexuppräkning

Externa avtal

RS
-25 620

-25 620

-358 199

-358 199

TN

-174 456

-174 456

BN

-15 275

-15 275

MHN

-11 274

BUN
GVN

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

0

0

-1 471

-1 471

TN

-2 318

-2 318

BN

0

0

-11 274

MHN

0

0

-1 142 382

-1 142 382

-3 063

-301 173

BUN
GVN

-3 063

-301 173

-800

-800

SON

-1 317 678

-1 317 678

SON

-7 500

-7 500

HSN

-1 567 822

-1 567 822

HSN

-7 215

-7 215

-22 367

-22 367

Summa
Regionstyrelse/RSF
Teknisk nämnd/TKF
Gemensamt
Totalt

-4 913 879

0

-4 913 879

0

0

7 000

7 000

0

0

-4 906 879

0

-4 906 879

Summa

0

Regionstyrelse/RSF
Teknisk nämnd/TKF

0
-4 300

-4 300

1 000

1 000

Gemensamt
Totalt

0
1 000

-4 300

-22 367

-25 667

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Landsbygdsutveckling
Kultur- och fritidsverksamhet
Meröppet bibliotek
Bokningssystem
Bokbuss
Upprustning Hemsebadet
Lokalinvesteringar
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder kök
Endre skola kök
Högbyskola kök
Havdhem skola kök
Cafe Korpen
Lärbro skola kök
Fole skola kök
Vänge skola kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Summa lokalinvesteringar

3 400
2 000

3 400
2 000

500

500
400

3 400

3 400

3 400

3 500
15 500

1 200
2 100
3 500
7 600
2 900
550
3 000
1 000
650

3 300

6 900

8 250

1 500
2 800
8 350

0

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
IT-investeringar
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
Office licenser
Teknisk plattform IT
Dokumenthantering
Windows 10
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät
Wifi-utbyggnad äldreboenden
Utbyte Flexite
Summa IT-investeringar
Summa RS/RSF

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

3
8
8
2

000
000
000
000

3 000
8 000

2 000
4 000
2 000

2 000

2 000

1 000
1 500

1 000
1 500

2 200
1 000

1 000

21 500

15 500

1 000
1 500
1 500
17 000

24 200

14 000

46 200

28 700

32 150

35 950

17 400

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

3 000
1 500
5 000
700
300
500
500

3 200
500
800
2 000

3 200
500
800
2 000

3 200
500
800
2 000

3 200
500
800
2 000

1 500

1 500

1 500

1 500

2 000

4 000

5 000
15 000

3 000
15 000

7 000
15 000

7 000
15 000

2 000

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringspott
Mark- och stadsmiljö
Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättrin
Belysning
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Reinvestering belysning
Anslutning flygplatsen
Dovhjorten parkeringshus
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan
Reinvestering kvarnar, Lågan och Kärringen
Ram att fördela till budgetavstämning
Summa mark- och stadsmiljö

500
500
700
1 000

14 200

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Kollektivtrafik
Utveckling i Visby
Utveckling i serviceorter inkl hpl
Summa kollektivtrafik
VA-verksamhet
Ledningsutb ospec
Sanering VA-lednings nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn
Gnisvärd VA-utbyggnad
Gotlands vattenförsörjning
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Reinvesteringar VA-anläggning
Investeringsram i väntan på VA-plan
Summa VA-verksamhet
Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler
Hygieniseringsanläggning, Fårö
Insamling
Slammtömningsplatser ARV
Summa avfallshantering

250
250
500

4
8
2
5
5
96
5
25
11
35

250
250
500

250
250
500

250
250
500

250
250
500

125 000
125 000

125 000
125 000

125 000
125 000

125 000
125 000

20 000
3 000

2 000

1 000

23 000

2 000

1 000

000
000
000
000
000
445
000
000
000
000

196 445

5 000
5 000

1 000
11 000

3 000
900
500
500
4 900

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Hamnverksamhet (affärsdrivande )
Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kajanläggning
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Summa hamnverksamhet (affärsdrivande)

2 000
3 000

5 000

2 000
3 000
2 500

2 000
3 000

250
7 750

3 000
4 000
12 000

2 000
1 500
250

2 000
1 500
4 000

2 000
3 000

2 000
3 000
4 000

5 000

9 000

2 000
1 500

2 000
1 500

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Logistikytor hamnområde Klintehamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Rensmuddring övriga hamnar
Renovering vågbrytare Fårösund
Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

2 000
4 500

3 750

7 500

3 500

7 500

Summa hamnar

9 500

11 500

19 500

8 500

16 500

15 000
45 000

15 000
50 000

15 000
50 000

15 000
50 000

60 000

15 000
50 000
15 000
80 000

65 000

65 000

65 000

300 245
92 800
207 445

245 500
115 600
129 900

256 600
108 600
148 000

224 600
97 600
127 000

231 600
105 600
126 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar för fastighetsägaransvar
Ställverk lasarettet
Summa fastighetsförvaltningavdelningen
Summa TN/TKF
varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande verksamhet

1 000
1 500

4 000

Tekniska nämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
Brandutrustning
Lokalanpassning, projekt friska brandmän
Släckbilar
Lastväxlare, renovering stegbil
Lokalanpassningar
Investeringsram
Summa TN/SBF

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Byggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott
Summa BN/SBF

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

200

200

200

200

200

200

550
750

200

200

200

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Miljö- och hälsoskyddsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott
Fordon
Summa MHN/SBF

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Polhemsskolan
Lunden förskola Väskinde
Alléskolan, nybyggnation
Visborg - Västerhejde skola
Visborg förskola
Nya förskoleplatser
Förskolebuss
Summa lokaler
IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
IT-administration
Summa IT investeringar
Summa BUN/UAF

10 000
12 000
75
1
20
2

000
000
000
000

60 000

98 000

82 000

20 000
2 000

2 000

2 000

12 000

14 000

2 000
3 000
5 000

5 400
700
6 100

6 500
700
7 200

6 500
700
7 200

6 500
700
7 200

6 500
700
7 200

24 100

27 200

18 200

111 200

95 200

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott

3 200

3 200

Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Flytt VF, RXs och EE till Solrosen
Flytt BA, ny bygghall
Utökad säkerhet, kameror mm

5 000

10 500
5 000

Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
IT-kringutrustning, nämndsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa GVN/UAF

3 200

3 200

3 200

5 000

5 000

1 000
6 000

15 500

0

5 000

5 000

300
1 660
1 960

300
1 260
1 560

300
1 060
1 360

300
1 060
1 360

300
1 060
1 360

11 160

20 260

4 560

9 560

9 560

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Socialnämnden/Socialförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Entré, reception IFO
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
Välfärdsteknik m.m.
Summa IT investeringar
Summa SON/SOF

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 500
10 500

0

0

0

0

1 100
1 100

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

16 600

7 500

7 500

7 500

7 500

22 000

22 000
20 000

22 000
30 000

22 000
8 000

22 000

5 000
10 000

5 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott
Förstudie om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrust, rtg
PCI
Gasredundans, särskild skrivelse
Inventarier för enheten för akut mottagande
Inventarier för IVA
Inventarier för operationsavdelning
Summa maskiner och inventarier

3 000
5 600
2 100
2 100
2 100

3 000

20 600

7 100

0

21 000

35 000

20 000

20 000
20 000

Lokalinvesteringar
Enheten för akut omhändertagande plan 2-3 + tillbyggnad plan 4-6
IVA
Operationsavdelning
Summa lokalinvesteringar

21 000

35 000

11 000
1 000
1 000
13 000

Summa HSN/HSF

46 000

97 600

72 100

52 100

42 000

451 305

434 310

398 110

447 910

410 260

207 445
243 860

129 900
304 410

148 000
250 110

127 000
320 910

126 000
284 260

Investeringsbudget totalt
varav VA och avfall
varav skattefinansierat

20 000

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Exploateringsbudget 2019 och plan 2020-2022
Exploateringsområde

Budget 2019
Utgifter

Plan 2020

Inkomster

Infrastruktur Yttre A7 - totalt

Utgifter

Plan 2021

Inkomster

10 000

Utgifter

Plan 2022

Inkomster

3 000

Utgifter

Totalt perioden 2019-2022

Inkomster

Utgifter

Inkomster

3 000

16 000

VA
Järnvägen Södercentrum

2 000

3 000

6 000

8 000

3 000

3 500

9 000

49 000

51 000

7 000

7 000

27 000

24 000

6 800

12 000

1 000

1 000

12 000

3 000

22 000

1 000

1 000

7 000

12 000

21 000

VA
Torslunden Visby

500

3 000

9 000

Visborg Strukturplan

9 000

22 000

17 000

VA

1 000

3 000

Östercentrum

3 000

8 000

8 000

2 300

4 000

VA
12 000

17 000

2 000
8 000

6 000

17 000

1 000
8 000

8 000

8 000

VA
Kv Sotaren Terra Nova

4 500

4 000

VA

1 000

1 000

Kv Kopparslagaren Terra Nova

1 000

VA

1 000

Kv Brodösen Terra Nova

6 000

1 000

10 000

4 000

1 000

1 000
7 000

VA

3 000

Bostadsprojekt utanför Visby

3 000

6 000

7 000
3 000

3 000

3 000

6 000
3 000

3 000

3 000

3 000

9 000

12 000

VA
Medel för tidiga skeden

2 000

2 000

2 000

6 000

VA
Visby hamn stadsutveckling
VA

4 000

5 000

7 000

5 000

6 000

5 000

6 000

19 000

19 000

Exploateringsbudget 2019 och plan 2020-2022
Exploateringsområde

Budget 2019
Utgifter

Förtätningsprojekt Visby

Plan 2020

Inkomster

Utgifter

Plan 2021

Inkomster

Utgifter

Plan 2022

Inkomster

1 500

1 500

3 000

1 500

3 000

5 000

1 000

3 000

1 000

3 000

10 000

10 000

12 000

10 000

12 000

Utgifter

Totalt perioden 2019-2022

Inkomster

Utgifter

Inkomster
4 500

6 000

3 000

8 000

9 000

12 000

30 000

36 000

VA
Industrimark

1 000

VA
Gråbo 1:3
Roma Ekgatan

1 500

3 000

1 500

3 000

Odvalds Klinte

1 500

1 000

1 500

1 000

500

450

500

450

50 000

31 450

70 800

86 000

43 500

189 300

244 450

3 000

4 000

3 000

4 000

2 000

9 000

15 000

Talgoxen Hemse
Summa infrastruktur
Summa VA

78 000

25 000
1 000

49 000

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 19

Internränta 2019
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 157
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-15

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 157

Internränta 2019

RS 2018/7
AU § 175

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Internräntan sänks till en och en halv (1,5) procent från och med 2019.
Budgetramarna för nämnderna justeras.
x De nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över
dessa.
x De nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se
över dessa och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar.
x

Internräntan ska fastställas årligen baserad på genomsnittsräntan på den externa
upplåningen. Senast sänktes internräntan 2017 från 4 till 2 procent.
Genomsnittsräntan på den externa upplåningen var vid årsskiftet 2017/2018 0,87
procent. Efter årsskiftet har den gått upp till 1,36 procent på grund av amortering av
rörliga lån, men om nyupplåning skulle ske förväntas genomsnittsräntan sjunka något
igen. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nivån på internräntan ska sänkas från
2 till 1,5 procent fr.o.m. 2019.
Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån. För affärsdrivande verksamhet påverkar
kostnaden externa avgifter och taxor. För interna resultatenheter påverkar kostnaden
de interna priserna såsom internhyror och regionstyrelseförvaltningens interna priser.
För anslagsfinansierad verksamhet kompenseras verksamheten för höjning av
kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av
kostnaden. Internräntan har ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning, kostnaden i den består av de externa räntekostnaderna.
En justering av budgetramarna för de anslagsfinansierade verksamheterna ska göras i
samband med budgetarbetet inför 2019. För berörda verksamheter påverkar inte
detta det ekonomiska resultatet eftersom det är ett nollsummespel mellan budget och
kostnad. För interna resultatenheter och affärsdrivande verksamheter sker ingen
justering av budget. Dock behöver dessa verksamheter se över den interna prissättningen samt externa taxor och avgifter.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-15

71 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/7
15 maj 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Internränta 2019
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Internräntan sänks till en och en halv (1,5) procent från och med 2019.
Budgetramarna för nämnderna justeras.



De nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över
dessa.



De nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se
över dessa och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar.

Sammanfattning

Internräntan ska fastställas årligen baserad på genomsnittsräntan på den externa
upplåningen. Senast sänktes internräntan 2017 från 4 till 2 procent.
Genomsnittsräntan på den externa upplåningen var vid årsskiftet 2017/2018 0,87
procent. Efter årsskiftet har den gått upp till 1,36 procent på grund av amortering av
rörliga lån, men om nyupplåning skulle ske förväntas genomsnittsräntan sjunka något
igen. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nivån på internräntan ska sänkas från 2
till 1,5 procent from 2019.
Bedömning

Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån.
För affärsdrivande verksamhet påverkar kostnaden externa avgifter och taxor.
För interna resultatenheter påverkar kostnaden de interna priserna såsom internhyror
och regionstyrelseförvaltningens interna priser.
För anslagsfinansierad verksamhet kompenseras verksamheten för höjning av
kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av
kostnaden.
Internräntan har ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning,
kostnaden i den består av de externa räntekostnaderna.
En justering av budgetramarna för de anslagsfinansierade verksamheterna ska göras i
samband med budgetarbetet inför 2019. För berörda verksamheter påverkar inte
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/7

detta det ekonomiska resultatet eftersom det är ett nollsummespel mellan budget och
kostnad.
För interna resultatenheter och affärsdrivande verksamheter sker ingen justering av
budget. Dock behöver dessa verksamheter se över den interna prissättningen samt
externa taxor och avgifter.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 20

Gatukostnader och mark, Visborg. Köpeavtal, exploateringsavtal samt tilläggsavtal
för förvärv av fastighet Visby Visborg 1:13
samt köpeavtal för förvärv av tomträtt
Othem Ejdern 6
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 156
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-24
• Köpeavtal Visby Visborg 1:13
• Exploateringsavtal kv. Skenet
Tilläggsavtal till exploateringsavtal
• Köpeavtal Othem Ejdern 6
• Karta över exploateringsområdet
• Karta över mark som förvärvas på Visborg
• Karta markområden kalkyl

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 156

Gatukostnader och mark, Visborg

RS 2018/462
AU § 174

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x
x
x
x
x

Exploateringsavtal med Peab FU Visby AB och Peab FU Visby Exploatering AB
godkänns.
Tilläggsavtal till exploateringsavtal för Kv Skenet, som antogs 2014-01-24,
godkänns.
Köpekontrakt avseende förvärv av del av fastigheten Gotland Visby Visborg 1:13
från Peab FU Visby AB, för en köpeskilling av 38 000 000 kronor, godkänns.
Köpekontrakt avseende förvärv av tomträtten Gotland Othem Ejdern 6 från Peab
Bostad AB, för en köpeskilling av 2 000 000 kronor, godkänns.
Tekniska nämnden får i uppdrag att förvalta och genomföra utbyggnad på Visborg
i enlighet med kommande detaljplaner för aktuellt område.

Regionstyrelseförvaltningen har under en längre tid fört förhandlingar med Peab i
syfte att komma överens i en bytesaffär där Region Gotland tar över gatukostnader
inom ett visst område och i utbyte mot detta ersätts med mark för framtida
exploatering. Bytesaffären omfattar mark inom stadsdelen Visborg och en obebyggd
fastighet upplåten med tomträtt i Slite. Ambitionen har varit att finna en överenskommelse där värdet på den mark som Region Gotland erhåller skall motsvara de
gatukostnader som Region Gotland övertar från Peab.
Syftet med överenskommelsen är att skapa nödvändiga förutsättningar för allmänna
vägar inom Visborg. Regionen får i och med affären kontroll över utbyggnadstakt
och kvalitet på vägnätet och styr över framtida skötsel och underhåll. I och med den
mark som regionen erhåller i ersättning skapas också bättre förutsättningar avseende
planering och utbyggnad av befintliga områden som finns i regionens ägo. Regionens
framtida drift- och underhållskostnader av gator kommer att öka men fördelarna
med övertagandet bedöms överträffa nackdelarna och säkerställa goda förutsättningar för den framtida utbyggnaden av Visborg.
För att fastställa ”bytesbeloppet” har regionstyrelseförvaltningen tillsammans med
teknikförvaltningen tagit fram en kalkyl där gatukostnaderna jämförs med intäkter
från framtida byggrätter.
Nuvärdet av de gatukostnader som Region Gotland påtar sig bedöms uppgå till
40 miljoner kronor. En bedömning av när i tiden intäkter respektive kostnader faller
ut har beaktats. Ett stort antal bedömningar ingår i kalkylen både på kostnads- och
intäktssidan och har resulterat i att Peab adderat till ytterligare markområden för att
skapa jämnvikt.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 156 forts
RS 2018/462

Byggrätterna återfinns inom två områden på fastigheten Visby Visborg 1:13 där
värdet på marken bedöms till 38 miljoner kronor. Vidare förvärvas tomträtten
Othem Ejdern 6 i Slite vars värde bedöms till 2 miljoner kronor. Värdet av de
byggrätter som Region Gotland erhåller har bedömts uppgå till sammanlagt
40 miljoner kronor vilket bedöms motsvara de gatukostnader som regionen ikläder
sig i enlighet med exploateringsavtalet.
Regionstyrelseförvaltningen förordar regionstyrelsen att godkänna affären i alla dess
delar för vidare beslut i regionfullmäktige.
Avtal gällande fastigheterna kommer att undertecknas innan regionfullmäktiges
sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Linder, exploateringsstrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2018/462
24 april 2018

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Gatukostnader och mark på Visborg
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

1. godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Peab FU Visby AB
och Peab FU Visby Exploatering AB under förutsättning att Tekniska
nämnden ställer sig bakom avtalet.
2. godkänna upprättat tilläggsavtal till exploateringsavtal för Kv Skenet som
antogs 2014-01-24, ärendenr. RS 2013/803 under förutsättning att Tekniska
nämnden ställer sig bakom avtalet.
3. godkänna köpekontrakt avseende förvärv av del av fastigheten Gotland Visby
Visborg 1:13 från Peab FU Visby AB för en köpeskilling av 38 000 000
kronor under förutsättning att Tekniska nämnden ställer sig bakom affären.
4. godkänna köpekontrakt avseende förvärv av tomträtten Gotland Othem
Ejdern 6 från Peab Bostad AB för en köpeskilling av 2 000 000 kronor.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har under en längre tid fört förhandlingar med Peab i
syfte att komma överens i en bytesaffär där Region Gotland ikläder sig ansvaret för
att ta över gatukostnader inom ett visst område och i utbyte mot detta ersättas med
mark för framtida exploatering. Bytesaffären omfattar mark inom stadsdelen Visborg
och en obebyggd fastighet upplåten med tomträtt i Slite. Ambitionen har varit att
finna en överenskommelse där värdet på den mark som Region Gotland erhåller skall
motsvara de gatukostnader som Region Gotland övertar från Peab.
Syftet med överenskommelsen är att skapa nödvändiga förutsättningar för allmänna
vägar inom Visborg. Regionen erhåller i och med affären full rådighet över
utbyggnadstakt och kvalitet på vägnätet och styr över framtida skötsel och underhåll.
I och med den mark som regionen erhåller i ersättning skapas också bättre
förutsättningar avseende planering och utbyggnad av befintliga områden som finns i
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/462

regionens ägo. Regionens framtida drift- och underhållskostnader av gator kommer
att öka men fördelarna med övertagandet bedöms överträffa nackdelarna och
säkerställa goda förutsättningar för den framtida utbyggnaden av Visborg.
För att fastställa ”bytesbeloppet” har regionstyrelseförvaltningen tillsammans med
teknikförvaltningen tagit fram en kalkyl där gatukostnaderna jämförs med intäkter
från framtida byggrätter.
Nuvärdet av de gatukostnader som Region Gotland ikläder sig bedöms uppgå till 40
mnkr.
I kalkylen har värdet på marken och framtida byggrätter bedömts utifrån
(+) försäljningsintäkter från framtida byggrätter
(+) hyresintäkter från befintliga byggnader fram till dessa skall rivas
(-) driftkostnader för befintliga byggnader och eventuella kostnader för att lösa ut
hyresgäster
(-) rivningskostnader av befintliga byggnader
En bedömning av när i tiden intäkter respektive kostnader faller ut har beaktats. Ett
stort antal bedömningar ingår i kalkylen både på kostnads- och intäktssidan och har
resulterat i att Peab adderat till ytterligare markområden för att skapa jämnvikt.
Byggrätterna återfinns inom två områden på fastigheten Visby Visborg 1:13 där
värdet på marken bedöms till 38 mnkr. Vidare förvärvas tomträtten Othem Ejdern 6
i Slite vars värde bedöms till 2 mnkr.
Värdet av de byggrätter som Region Gotland erhåller har bedömts uppgå till
sammanlagt 40 mnkr vilket bedöms motsvara de gatukostnader som regionen ikläder
sig i enlighet med exploateringsavtalet.
Ärendebeskrivning

Ovanstående affär delas upp i två delar;
1. Övertagande av kostnader
Upprättande av exploateringsavtal mellan parterna (se beslutspunkt 1 och bilaga
1).
Det nya exploateringsavtalet ersätter delar av tidigare exploateringsavtal avseende
kvarteret Skenet som antogs 2014-01-24, ärendenr. RS 2013/803. Detta avtal
kompletteras därför med ett tilläggsavtal (se beslutspunkt 2 och bilaga 2).
2. Ersättning i form av framtida byggrätter
Överenskommelse om köp av mark, del av Visby Visborg 1:13 (se beslutspunkt 3
och bilaga 3) .
Därutöver köp av tomträtten Othem Ejdern 6 till Region Gotland (se
beslutspunkt 4 och bilaga 4).
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/462

För genomförandet krävs totalt fyra avtal som alla är villkorade av varandra
Del 1 Övertagande av kostnader
Exploateringsområdet ligger inom fastigheterna Visby Visborg 1:13, Visby Skenet 2
och Visby Skenet 4 vilka ägs av Peab FU Visby AB samt fastigheten Visby Visborg
1:19 vilken ägs av Peab FU Visby exploaterings AB. Exploateringsområdet redovisas
i bifogad karta, bilaga 5. Det ansvar Region Gotland tar över från Peab regleras i
Exploateringsavtalet.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Avtalet ersätter delar i det tidigare exploateringsavtalet för kvarteret Skenet
RS 2013/803 2014-01-24.

-

Peab överlåter till Region Gotland med full äganderätt och utan ersättning de
delar av Exploateringsområdet som, enligt kommande detaljplaner skall ingå i
gator och övrig allmän platsmark. Denna mark skall genom
fastighetsreglering överföras till Region Gotlands fastighet Visby Visborg 1:9.

-

Peab svarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmark samt alla
anslutningar till allmän platsmark. Därmed svarar Peab även för anläggningar
som skall utgöra gemensamhetsanläggningar

-

Regionen ombesörjer och bekostar projektering och utbyggnad av all allmän
platsmark inom Exploateringsområdet

-

Peab är befriade från gatukostnadsersättning avseende utförande av
gata/allmän platsmark inom Exploateringsområdet

-

Regionen svarar för utbyggnaden och ombyggnaden för angränsande gator
inklusive gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser, belysning och avvattning.
Dessa åtgärder ska i största möjliga mån utföras i sådan takt att
anläggningarna kan betjäna Exploateringsområdet.

-

Peabs andel av kostnaderna för exploateringsersättning och angränsande
infrastruktur är 40 mnkr.

Kostnaderna för anläggandet av gator har bedömts av teknikförvaltningen och
beräknats till ett nuvärde om 40 mnkr beaktat när i tiden kostnaderna bedöms
uppstå. Tekniska nämndens ordförande har fått förhandsinformation kring affären.
Tekniska nämnden kommer att beredas ärendet den 30 maj.
Exploateringsområdet och parternas överenskommelse i exploateringsavtalet
överlappar till delar tidigare tecknat exploateringsavtal avseende kvarteret Skenet som
antogs 2014-01-24, ärendenr. RS 2013/803. Detta regleras i Tilläggsavtal till tidigare
exploateringsavtal.
Del 2 Ersättning i form av framtida byggrätter
Peab ersätter regionen för de kostnader som regionen ikläder sig i
exploateringsavtalet med att till regionen överlåta mark. Marken återfinns inom
Visborg och utgörs av del av fastigheten Visby Visborg 1:13, se bilaga 6. Då marken
angränsar till regionens egen fastighet Visby Visborg 1:9 kan marken
fastighetsregleras in i regionens mark. På så sätt slipper regionen betala en
lagfartskostnad motsvarande 4,25 procent på 38 mnkr, dvs 1,6 mnkr. För att
ytterligare täcka exploateringskostnaderna förvärvar Region Gotland tomträtten
Othem Ejdern 6 i Slite från ett av Peab helägt bolag för 2 mnkr.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/462

För att beräkna nuvärdet på exploateringskostnaderna samt värdet på framtida
byggrätter i Visborg och Slite så har följande antaganden gjorts
Värde byggrätt flerbostadshus
Värde byggrätt radhus
Värde byggrätt villor
Värde Verksamhetsomr.
Exploateringskostnader
Värde byggrätt Slite
Inflation
Kalkylränta
Projektvinst
Planrisk

Kr/m² BTA
2 000
3 500
5 000
400 kr/m² TY
2 142 kr/m² byggrätt Visborg
500 kr/m² byggrätt

1,5%
2,0%
10,0%
15,0%

Volymen på framtida byggrätter har bedömts enligt nedan;
Område
Område 1
Område 2
Område 3
VOmråde 2
Ejdern 6

Area
Expl.grad Byggrätt Typ
20 000
0,5
10 000 Flerbost/Stadsradhus
16 000
0,4
6 400 Radhus/Kedjehus
14 000
0,25
3 500 Villor
12 000
Verksamhetsområde
4 052
1
4 052

De olika markområdena framgår av bilaga 7.
Därefter har upprättats en kalkyl där en bedömning gjorts när i tiden intäkter
respektive kostnader uppstår. I kalkylens driftnetto ingår hyresintäkter från befintliga
hyresgäster, driftkostnader, kostnader för att eventuellt flytta och säga upp
hyresgäster samt rivningskostnader. Rivningskostnaderna har bedömts av ÅF.
År
Driftnetto
Område 1
Område 2
Område 3
Område ?
Antal m² BTA
Intäkter
Expl.kostnader

2018
264 563

2019
403 012

0

0

2 290 563
0

403 012
0

2020
2021
448 329 -12 322 049

2022

3 200
3 500

3 200

6 700

3 200

0

448 329 23 233 630 12 065 581
0 15 234 779 7 385 457

2023

2024

2025

3 333

3 333

3 333

0
3 333

3 333

3 333

7 289 622 7 398 966 7 509 951
7 808 582 7 925 711 8 044 597
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/462

Nuvärdet av framtida byggrätter uppgår till drygt 54 mnkr. Normalt vid värdering av
byggrätter görs ett avdrag för en projektvinst (i detta fall 10 procent). På samma sätt
görs avdrag för en planrisk då marken ännu inte är planlagd och det finns en
osäkerhetsfaktor kring hur mycket byggrätter som slutligen kommer ut liksom när i
tiden de kan säljas. Avdraget för planrisken har bedömts till 15 procent.
Resultatet av kalkylen redovisas nedan

BYGGRÄTTER
Summa nuvärde intäkter
Projektvinst
Planrisk

54 771 825 kr
-5 477 182 kr
-7 394 196 kr

Värde

41 900 446 kr

KOSTNADER
Summa nuvärde
Värde

41 463 408 kr
41 463 408 kr

Det finns flera osäkerhetsfaktorer på såväl värdet av byggrätterna liksom framtida
exploateringskostnader men efter balansering från Peab med ett mindre
verksamhetsområde på Visborg och tomträtten i Slite har parterna enats om att det
råder jämnvikt. Vidare har ”bytesbeloppen” avrundats till 40 mnkr.
Bedömning

Inför utbyggnaden av Visborg anser regionstyrelseförvaltningen att det är nödvändigt
att Region Gotland skaffar sig rådighet över den mark som kommer att planläggas
för huvudgator och tillhörande anläggningar. Det gäller områden som i
planläggningen kommer att kategoriseras som ”allmän plats” och där Region
Gotland får ansvaret för anläggande och drift som en konsekvens av att detaljplanen
fastslår att kommunalt huvudmannaskap ska gälla. Den nu aktuella affären där
Region Gotland förvärvar utpekade gatuområden, är därför att se som en
förutsättning för en framtida utbyggnad av Visborgsområdet med bostäder och
verksamheter. Det handlar om att kunna säkerställa en utbyggnad av gator och
tillhörande anläggningar i en takt och med en standard som uppfyller Region
Gotlands krav samt att kunna säkerställa ett långsiktigt underhåll av god kvalitet.
I korthet innebär affären mellan parterna följande:
Region Gotland övertar från Peab ett antal markområden med gator och andra
anläggningar. Region Gotland ikläder sig ansvaret för framtida utbyggnad samt drift
och underhåll av gator anläggningarna. Kostnaderna för anläggande av gator och
andra anläggningar beräknas till 40 mnkr.
Som ersättning erhåller Region Gotland från Peab mark som kan användas för
byggande av bostäder och verksamheter till ett värde av 40 mnkr.
Den ersättning som erhålls bedöms motsvara kostnaderna som regionen ikläder sig
och ger regionen möjlighet att påverka vilken typ av bostäder som skall byggas inom
området, när det skall byggas samt vilken upplåtelseform bostäderna skall ha.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/462

Regionstyrelseförvaltningen förordar regionstyrelsen att godkänna affären i alla dess
delar för vidare beslut i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal
Bilaga 2. Tilläggsavtal till tidigare exploateringsavtal
Bilaga 3. Avtal om förvärv av del av fastigheten Visby Visborg 1:13
Bilaga 4. Avtal om förvärv av tomträtten Othem Ejdern 6
Bilaga 5. Karta Exploateringsområdet
Bilaga 6. Karta mark som förvärvas på Visborg
Bilaga 7. Karta markområden kalkyl

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF
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Detta avtal om köp avfast egendom("Avtalet") har demia dag träffats mellan:

(1)

Peab FU Visby AB, org. nr 556679- 4862,("Säljaren"), och

(2)

Region Gotland, org. m 212000- 0803, ("Köparen").

Säljarenoch Köparen benämnsnedangemensamt"Parterna" ochindividuellt "Part".
BÅKGRUND

(A)

Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:13
("Ursprungsfastigheten").

(B)

Köparen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:9
("Målfastigheten").

(C)

Säljaren önskar överlåta del av Urspmngsfastigheten,såsom markeratsi
,
("Fastigheten") till Köparenoch Köparenönskarförvärva Fastighetenfrån Sä13aren
på de
villkor somframgår av detta Avtal.

I

DEFIINITIONER

I dettaAvtal skanedanstående
uttryck haföljande iruxebörd.
"Avtar' avserdettaavtal om köp avfast egendomoch samtligabilagor därtill.
"Avtalsdagen" avserdagenför undertecknandetav detta Avtal.

"Fastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(C).
"Köparen" har denbetydelsesomangesi punkt(2) i ingressen.
"Köpeskillingen" har den betydelsesom angesi punkt 3.1.

"Målfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(B).
"Part" avserSä5areneller Köparenvarför sig, och"Parterna" avserSäljarenoch Köparen
gemensamt.

"Säljaren" har denbetydelsesomangesi punkt(1) i ingressen.
"Säljarens Banldconto" avser Säljarensbankkonto med kontonummer 9960 3400 8713 35
hos Nordea.

"Tillträdesdagen" avserden I augusti2018.

"Tillträdet" avser tidpunktenför när åtgärdernaunder punkterna7.2 och 7.3 nedan har
genomförts.
"Ursprungsfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(A).
2
2.1

öVERLÅTELSEFöRKLARING

Säljarenöverlåterochförsäljer härrnedFastighetentill Köparenpå de villkor somframgår av
detta Avtal.
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Tillträde till Fastighetenskaägarum på Tillträdesdagen.

Säljarenöverlåter,i den mån det är möjligt, även de rättighetersom är hänförligatill
Fastigheten.
2.4

Parterna är av uppfattningen att de nyttjanderätter,servitut, ledningsrätter och andra
belastningarsom må belastaFastighetenska gälla med sarmnaratt s Målfastighetenoch
förbehållasvid fastighetsreg1eringen
enligt punkt 8.1.

2.5

Parternaär av uppfattningenatt de servituteller andranyttjanderättersommå gälla till förmån
för Fastigheten ska gälla till förmån för Målfastigheten och förbehållas vid
fastighetsreg1eringenenligt punkt 8.1.

2.6

Parternasär av uppfattningenatt Fastighetensandelari gemensamhetsan1äggningar
och
sarnfölligheterskaovergatill Målfastighetenvid fastighetsreg1eringen
enligt punkt 8.1.

2.7

Äganderätten
till Fastigheten
övergårtill Köparenpå Tillträdet,mot erläggande
av
Köpeskillingen.
KöPESKILLING

OCH KöPESKILLINGENS

Köpeskillingen för

Fastigheten är

ERLÄGGÅNDE

trettioåttami5oner (38000000)

kronor,

("Köpeskillingen").

3.2

Köpeskillingenska erläggaskontantpå Tillträdet,medvaluteringsammadag,till Säljarens
Bankkonto.

FöRDELNING AV INT.uTER

OCH KOSTNADER

Skatter,räntor,avgifter eller kostnaderhänförligatill Fastigheten,
inklusivefastighetsskatt
och/ellerfastighetsavgift,skabetalasav Säl)aren
till dendel deavserochbelöperpatidenföre
Tillträdesdagen
(oaktatatt demåförfalla till betalningefterTillträdesdagen),
ochav Köparen
till den del de avseroch belöperpå tiden efter Tillträdesdagen(oaktat att de måförfalla till
betalning
före Tillträdesdagen).
Hyror,rantorochandraintäkterhänförligatill Fastigheten
ska
fördelas ochgottskrivasefter sammaprincip.
4.2

Säljarenska setill att leverantörer,per Tillträdesdagen,läser av Fastighetensmätare r6r
förbmkning av el, vatten,värmeoch andraliknande nyttigheter.

4.3

Parternaär medvetnaom att Säljarenkommeratt ansvaraför erläggandeav preliminär
fastighetsskattgentemotskattemyndigheten
avseende
helaår 2018för Fastigheten.
Parterna
ar docköverensom att denpreliminarafastighetsskatten
skafördelasmellanParternaenligt
principernai punkt 4.1 varvid såledesKöparenska erläggafastighetsskattenför tiden efter
Tillträdet på Tillträdesdagen.
FÅRÅNS öVERGÅNG

Säljarenstårfaran för Fastighetenintill Tillträdesdagen.Köparen stårfaran från och med
Tillträdesdagen.
Dettagällerävenom Fastigheten
inte har tillträtts av Köparenpå grundav
Köparensdröjsmåleller andraomständigheterhänförligatill Köparen.
ÅTGÄRDER MELLAN ÅVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN

Säljarenska från Avtalsdagentill Tillträdesdagen
fortsätta att förvalta Fastighetenpå
sedvanligtsätt.Säljarenförbinder sig attinte sägaupp,ändraeller träffa nya väsentligaavtal
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somskullebindaKöparenefterTillträdet ellerfatta viktigarebeslutangående
Fastighetenutan
Köparenssknftliga godkännande.
TILLTRÄDE
7.1

Tillträde till Fastighetenskaägamm kl. IO.OOpå Tillträdesdagenpå Säljarenskontor.

7.2

På Tillträdet ska Säljarenmot att Köparenuppfyller vad som angesi punkt 7.3 överlämna
väsentligahandlingarsomavserFastigheten,
ochsomär avbetydelse
för Köpareni egenskap
avfastighetsägare,
såsomnyttjanderätts
- ochservitutsavtal
(i originali förekommandefall och
annarsi kopia),ritningar och bygglovshandlingar,och somSäljareninnehar.

7.3

PåTillträdetska,medTillträdesdagen
somvaluteringsdag,
Köparenmot att Säljarenuppfyller
vadsomangesipunkt 7.2ovankontanterläggaKöpeskillingen,
genombetalningtill Sä13arens
Bankkonto.

7.4

SedanKöparentill fullo erlagt Köpeskillingenenligt punkt 7.3 ovan ska Parternapå
Tillträdesdagen
undertecla'ia
ett (l) köpebrev,vilket skaupprättasgenomSäljarens
försorg.
Säljarenskatill Köparenpå Tillträdesdagenöverlamnadet kvföeradeköpebrevet.
ÅTGÄRDER EFTER TILLTRÅDESDAGEN

8.1

Köparenskaomedelbartefter Tillträdesdagen
lägga köpebrevetsomutfördatsi enlighetmed
punkt 7.4 till grundför ansökanomfastighetsreg1ering.
Fastighetsregleringen
ska syfta till att
Fastighetenreglerasin i Målfastigheten,sasomframgår närmareav
. Säl)arenska
hainsyn i fastighetsreg1eringsförfarandet
och bli kontinuerligtinformeradavseendenämnda
processav Köparen.Det åliggerKöparenatt dnva ärendetoch gorasitt ytterstaför att tillse att
fastighetsregleringengenomförs,varvid Säljarenska bistå Köparen.I enlighet med dessa
åtagandenförbinder sig Parterna att lojalt medverka till att fastighetsreg1eringenkan
genomföras och lärmia eventuella medgivandenoch samtycken samt inga eventuella
kompletterandeöverenskommelsermed enahandaimiehåll som må krävas samt att,
omedelbartefter lantmäterimyndighetens
beslut om fastighetsreg1ering,
godkännabeslutet.
Vidare accepterarParternaatt utan ytterligarevederlagfinna sigi sådanarnindrejämkningar
beträffandegtänser, särskilda rättigheter och dylikt samt andra nödvändigabeslut som
lantmäteriet

tar.

FASTIGHETENS
9. l

SKICK

M.M.

Fastighetenöverlåtsi befintligt skick.

9.2
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OFFENTLIGGöRÅNDE

Allt offentliggörandeiform av pressreleaser
m.m.medanledningav överlåtelsenskaskeefter
samråd mellan Parterna. Parterna är dock medvetna om att överlåtelsen

komrner att bli

offentlig när Köparensökerfastighetsregleringenligt punkt 8.l.
SEKRETESS

Såvittinte annatsärskiltöverenskommes
förbinder sig Parternamedde begränsningar
som
följer av tvingadelag, noteringsavtalvid börs Part är bundenav och tillampliga föreskrifter
och rekornmendationersamtgod aktiemarknadssed,
att behandladettaAvtal konfidentiellt och

inteför utomstående
yppavillkorenhäri.Allt offentliggörande
medanledningav överlåtelsen
skaskei enlighetmedpunkt lO.
FULLSTÄNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR
12.1

DettaAvtal utgör Parternas
fullständigaregleringav samtligadefrågor somAvtalet beröroch
dettaAvtal ersattersamtligaskriftliga eller muntligaåtaganden
ochutföstelsersomföregått
detsarnma.

12.2

Åndringar
avochtilläggtill dettaAvtalskaför attvarabindande
varaskriftligenavfattade
och
underteclaiade

av Parterna.

KOSTNADER
13.1

Vardera Part ska bära sina egna kostnader,vilka orsakasi sambandmed förberedelser,
förhandlingar och genomförandetav Avtalet.

13.2

Köparenskaer1äggakostnaderförsökandeavfastighetsreg1eringavseendeFastighetenochär
såledesensamansvarigför att sådankostnadbetalas.
öVERLÅTELSE

IngenderaPartenska ha rätt att överlåtadetta Avtal eller rättighetereller skyldigheter
Bänförligatill dettaAvtal utan denandrePartensskriftliga medgivandedärtill.
VILLKOR

DettaAvtal gäller underfömtsättning att regionfullmäktigevid RegionGotlandsenast201809- 24 genomlagakraft vumietbeslutgodkännerdettaavtal, exploatenngsavtal
avseende
Visby Visborg1:13 och1:19 samtVisby Skenet2 och4,
, ochköpekontrakt
avseendetomtrattenGotlandOthemEldern6,
. Om dessaförutsättmngaricke
uppfyllsär dettaAvtalförfallet, varvidvarderapartenskallbärasinaegnakostnader,om e)
amnat överenskommes.

TILLÄMPLIG

LAG OCH TVISTER

16.1

Svenskmateriellrätt skatillämpaspå dettaAvtal.

16.2

Tvist i anledningav detta Avtal ska slutligt avgörasgenomskiljedomenligt Reglerför
StockholmsHandelskatnmares
Skiljedomsinstitut.Skil)eförfarandetskaägamm s Stockholm.
Det svenskaspråketskaanvändasI skilleförfarandet.
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16.3

Skiljeförfarandesompåkallatsmedhänvisningtill dennaskiljeklausulomfattasav sekretess.
Sekretessen omfattar

all information

som frarnkommer

under förfarandet

liksom

beslut eller

skiljedom som meddelasi anledningavförfarandet.Inforrnation som ornfattasav sekretess
får
inte snågonform vidarebefordrastill tredjepersonutandenandraPartensskriftliga samtycke.
Part ska emellertidinte varaförhindrad att vidarebefordrasadaninformationför att pa bästa
sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om en sådan
skyldighetföljer avförfattning,föreskrift, myndighetsbeslut,
börskontrakteller motsvarande.
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erhållitvarsitt.
avvilka Parterna
i två(2) originalexemplar,
DettaAvtal harupprättats

Visby den

Peab
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Namnförtydligande:

(.

LindOr

Naimiförtydligande:

Region Gotland

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Bevittnas:

Bevittnas:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:
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EXPLOATERINGSAVT

AL

Mellan Region Gotland, org. nr. 212000- 0803, nedan kallad Regionen, och
Peab FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, samt Peab FU Visby Exploatering AB, org.
nr 556800- 9335, nedan kallad Exploatörerna, träffas härmedföljande avtal.
Detta avtal ersätter delar av det tidigare exploateringsavtaletför Kv Skenet som antogs 2014- 01- 24, ärendenr RS 2013/803 och som finns bilagt detta avtal,
.
Följande paragrafer i bilaga I gäller dock fortsatt: 51- 3, g6- 1 0, 512- 13, g15- 19 samt
g21- 22. Ovriga paragrafer upphör att gä)la vid tecknande av detta avtal.
%I Detaljplan och Markägande
Till grund för avtalet ligger gällande detaljplaner, pågående detaljplanearbeten samt
strukturplan för Visborgsområdet. ExpIoateringsomradet ligger inom fastigheterna
Gotland Visby Visborg I :13, Gotland Visby Skenet 2 och Gotland Visby Skenet 4
vilka ägs av Peab FU Visby AB samt fastigheten Gotland Visby Visborg I :19 vilken
ägs av Peab FU Visby Exploatering AB. Exploateringsomradet, nedan kallat Exploateringsområdet, redovisas i bifogad karta,
.
!2
Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid Region Gotland senast
2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet beslut godkänner detta avtal, regleringsavtal
avseende del av Visby Visborg I :13,
, och köpekontrakt avseende tomträtten Gotland Othem Ejdern 6,
. Om dessa förutsättningar icke uppfylls är
detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om el annat
överenskommes.

53
Målsättning
ExpIoateringsområdet ska av Exploatörerna exploateras för främst bostadsbebyggelse men även kontor, skola och handel mm. Exploateringsområdet kommer att delas upp i flera fastigheter i samband med exploateringen. Syftet är att reglera ataganden för genomförandet inom detaljplaneområdet och åtgärder i angränsande omraden nödvändiga för planens genomförande.
!4
Overlåtelse

av mark

Exploatören överlåter till Regionen med full äganderätt och utan ersättning de delar
av ExpIoateringsområdet som, enligt kommande detaljplaner skall inga i gator och
ovrig allmän platsmark,
. Denna mark skall genom fastighetsreglering överföras till Regionens fastighet Visborg I :9.
Områdena överlåts fria från inteckningar och andra belastningar av vad slag det vara
må.

Överlåtelsenkanske etappvisoch gällerförst i och medattförändringenavfastighetsindelningen skett för de överlåtna områdena, vilken vidtas i samband med erfor derliga fastighetsbildningsförrättningar.
De överlåtna markområdena
tillträds av
strerats eller vid annan överenskommen

Regionen så snart fastighetsbildningen regitidpunkt som anses nödvändigt för

exploateringens genomförande.
!5
Fastighetsbildning
Exploatörerna ansöker om och bekostarfastighetsbildning för genomförandet av
överlåtelsen enligt E34 ovan. FastighetsbiIdningenska genomförassa snart som möjligt efter att detaljplanen för L3usetoch Lyktan vunnit laga kraft. Kopia av förrättnings akt sands till Regionen. Markbehovetför gatorna ar idag oklart och gatubredden
kommer att utredas och slutligen fastställas vid fastighetsbiIdningen. Exploatörerna
ska verka för att tillräcklig gatubredd kan erhållas även från mark som Exploatörerna
tidigare avyttrat utmed Vädursgatan, Regementsgatan och Lägergatan.
g6
Gemensamhetsanläggningar mm
Vissa anläggningar inom kvartersmark skall enligt detaljplanen inrättas som gemensamhetsanläggning. Dessa skall förvaltas av en eller flera samfäIlighetsföreningar. I
förekommande fall ansöker Exploatörerna om förrättning och svarar för förrattnings -

kostnaderna.Överlåtelseav markskallske utankravpa ersattningtill samfällighets
föreningarna.

!7
Vatten - och spillvattenanläggningar
I samband med fastighetsbildning skall ledningsrätt bildas för samtliga kommunala
VA- ledningar inom ExpIoateringsområdet enligt
, till förmån för Regionen.
Exploatörerna skall svara för förrattningskostnaderna.
!8
Undersökningar
Exploatörerna utför och bekostar geotekniska och eventuella arkeologiska undersökningar liksom andra undersökningar nödvändigaför exploateringens genomförande.
!9
Utförande av kommunala anläggningar
Exploatörerna svarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmark samt alla
anslutningar till allmän platsmark. Därmed svarar Exploatörerna även för anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanläggningar.

Regionen ombesörjer och bekostar projektering och utbyggnad av all allmän platsmark inom Exploateringsomradet. Gatan skall dimensioneras enligt handboken
"Vägar och gators utformnrng"(VGU) parm 'l, avsnitt sektioni tätortgaturum. Gatornas överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till radande geologiska förhållan den och kvalitån på utförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings AMA 98 med asfalt som ytskikt. Blivande lokalgata och huvudgata skall
förses med nytt slitlager. Där ny lokal- och huvudgata anlaggs och den delvis utgör

befint1iggata skall den i hela sin sektionförses med ny överbyggnadoch beläggning.
Dagvattenfråganskall lösas och gatudelenskallförses med belysning.
Regionens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att anläggningarna kan betläna den nya bebyggelsen inom Exploateringsområdet. På begäran från Exploatörerna skall Regionen upprätta en tidplan för arbetets bedrivande.
5'io
Gatukostnader och anläggningsavgifter
Exploatörerna är befriade fran gatukostnadsersättning avseende utförande av
gata/allmän platsmark inom Exploateringsområdet.
Regionen är huvudman för det allmänna VA- nätet. Exploatörerna eller annan fram tida fastighetsägare skall erlägga anslutningsavgiftför vatten och avlopp för tillkommande anslutningar inom Exploateringsområdet enligt vid var tid gällande taxa. Befintliga byggnader anses ha erlagt anslutningsavgift.
!1 I
Exploateringsersättning för angränsande infrastruktur
Regionen svarar för utbyggnaden och ombyggnadenför angränsande gator inklusive
gang- och cykelvagar, cirkuIationsplatser, belysning och awattning. Dessa åtgärder
ska i största möjliga man utföras »sadan takt att anläggningarna kan betjäna Exploateringsområdet. På begäran från Exploatörerna ska Regionen uppratta en tidplan för
arbetets

bedrivande.

Exploatörernas andel av kostnaderna för exploateringsersättning och angränsande
infrastruktur är fyrtiomiljoner (40 000 000) kr som skall erläggas tio (IO) bankdagar
efter det att villkoren i @2 är uppfyllda.
512
Dagvatten
Exploatörernaförbinder sig, genom val av byggnadsmaterial,att inteförorena Exploateringsområdets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten genom exempelvisinfiltration i marken. Ar det enligt Regionens bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvatten, får detta effer för dröjning enligt Regionens anvisningar, avledas från Exploateringsområdet. Dagvattenlösningarnaskall utformas i samråd med Regionenstekniskaförvaltning och enligt
förvaltningens anvisningar.
@13
Bygg - och informationsskyltar
Exploatörerna förbinder sig att utan kostnadför Regionen kontinuerligt informera allmänheten med skyltar på plats om pågående prolektering och byggnadsarbeten och
därvid ange Regionens medverkan i prolektet som del i utvecklingen av Visborgsområdet. Skyltarna är bygglovsbefriade och nagon ersättning för upplåtelse av i före kommande fall kommunal mark ska e'l utga.

%.14
Ovriga genomförandefrågor
Exploatörerna förbinder sig att under hela byggnadstiden tillse att all trafik på omgivande gator kan fortgå pa ett trafiksäkert och kapacitetsmassigt acceptabelt satt. Exploatörerna skall lämna in trafikanordningsritningar i god tid.
Exploatörerna förbinder sig att, i den utsträckning som följer av lag, svara för eventuella skador pa grannfastigheter eller på Regionens mark orsakade av arbeten med
anläggningar som skall övertas av Regionen.
Användning av Regionens mark för etableringsytafår endast ske effer godkännande
från Regionen och nagon ersättning för upplåtelse av i förekommande fall kommunal
mark ska el utga.
%15
Tillstånd

Exploatörerna ansöker om alla för exploateringens genomförande nödvändiga tillstånd hos berörda myndigheter och regionala instanser.
%16
Tidplan
Anläggningarna som avser utbyggnad av allmän platsmark skall vara utförda efter
detaljplanelaggning senast till inflyttning inom Exploateringsområdet.
!17
Hållbarhet och miljö
Ambitionen är att Visborg skall utvecklas till en stadsdel med hög miljöprofil och med
en utformning av bostäder, grönområden och mötesplatser som samverkar till att
skapa en god livsmiljö för alla kategorier av manniskor. Denna ambitionsnivå ska
prägla både planläggning och genomförande i exploateringen av Exploateringsområdet.

!18
Overlåtelse

Exploatörerna äger överlåta sina rättigheter och skyldigheter eller delar därav enligt
detta avtal till annan juridisk person inom samma koncern i samband med att
exploateringsfastigheten eller del därav överlåtes till koncernbolaget ifråga. För överlåtelse till annan än koncernbolag skall Exploatörernaförst ha inhamtat skriftligt godkännande av Regionen. Sådant godkännande ska lämnas om Exploatörerna därvid
åtar sig att gentemot Regionen svara för Exploatörernas vid överlåtelsen återstående
förpliktelser gentemot Regionen enligt detta avtal.

! 19
Tvist

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av
allmän svensk domstol enligt gällande svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemp1arvarav parterna tagit var sitt.
Visby den

Visby den

För Peab FU Visby AB

för Peab FU Visby Exploatering AB

Visby den

För Region Gotland:

KöPEKONTRAKT

)

: lC, =4
,( '..,/ ')-,-71(2)

Mellan Peab Bostad AB, org.nr.556237- 5161, nedan kallad Säljaren, och
Region Gotland, org.nr. 212000- 0803, nedan kallad Köparen, träffas härmed
följande avtal.
gl
Overlåtelse/

köpeskilling

Säljaren överlåter och försäljer till Köparen tomträtten
Gotland Othem Ejdern 6, nedan kallad Tomträtten, för en

köpeskillingav TVÅMILJONER/2 000 000/ KRONOR.

!2
Tillträde

!3
Köpeskillingens
erläggande

!4
Köpebrev och
mskrivning

g5
Inskrivningar
o dyl

g6
Avgifter o dyl

Det formella tillträdet sker den I augusti 2018 eller den dag
parterna skriftligt överenskommer, nedan kallad
Tillträdesdagen, och är villkorat av regionfullmäktiges beslut
enligt E
3 9 nedan. Köparens rätt till tillträde till Tomträtten
förutsätter att köpeskillingen i sin helhet har betalats till
Säljaren.

Köpeskillingen erläggs kontant till av Säljaren anvisat
bankkonto på Tillträdesdagen.

Så snart köpeskillingen i sin helhet har betalats överlämnar
Säljaren köpebrev samt ovriga erforderliga handlingar för att
Köparen ska erhålla inskrivning av tomträttsinnehav.
Inskrivning får inte sökas förrän köpebrev har upprättats. De
med köpet förenade inskrivnings- och
inteckningskostnaderna betalas av Köparen.
Tomträtten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är käntf6r
Säljaren omfattas Tomträtten inte av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella
fastighetsregistret.

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar
Tomträtten betalas av Säljaren för tiden fram till
Tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter.
Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
Tomträtten.

j7
Försäkring

Säljaren förbinder sig att hålla Tomträtten försäkrad enligt
fullvärdesprincipen intill Tillträdesdagen. Skulle ersättningsgill
skada drabba tomträtten före Tillträdesdagen skall detta avtal
ändå fullföljas, mot att Köparen får skadeersättningen.
Eventuell självrisk betalas av Säljaren. Faran för Tomträtten
övergår på Köparen om Tomträtten inte har tillträtts på grund
avKöparensdröjsmål.
,/
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Mellan Region Gotland, org. nr. 212000 - 0803, nedan kallad Regionen, och
Peab FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, samt Peab FU Visby Exploatering AB, org.
nr 556800- 9335, nedan kallad Exploatörerna, träffas härmed följande avtal.

Detta avtal ersätter delar av det tidigare exploateringsavtaletför Kv Skenet som antogs 20'14- 01- 24, ärendenr RS 2013/803 och som finns bilagt detta avtal,
.
Följande paragrafer i bilaga I gäller dock fortsatt: g1- 3, g6- 10, e31 2- 13, g15- 19 samt
g21- 22. Ovriga paragrafer upphör att gälla vid tecknande av detta avtal.
51 Detaljplan och Markägande
Till grund för avtalet ligger gällande detaljplaner, pågående detaljplanearbeten samt
strukturplan för Visborgsområdet. Exploateringsomradet ligger inom fastigheterna
Gotland Visby Visborg 113, Gotland Visby Skenet 2 och Gotland Visby Skenet 4
vilka ägs av Peab FU Visby AB samt fastigheten Gotland Visby Visborg 4:19 vilken
ägs av Peab FU Visby Exploatering AB. Exploateringsomradet, nedan kallat Exploateringsområdet, redovisas i bifogad karta, 3.

%2
Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid Region Gotland senast
2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet beslut godkänner detta avtal, regleringsavtal
avseende del av Visby Visborg 1 :13,
, och köpekontrakt avseende tomträtten Gotland Othem Ejdern 6,
. Om dessa förutsättningar icke uppfylls är
detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om e3annat
överenskommes.

%3
Målsättning
Exploateringsområdet ska av Exploatörerna exploateras för främst bostadsbebyggelse men även kontor, skola och handel mm. Exploateringsområdet kommer att delas upp i flera fastigheter i samband med exploateringen. Syftet är att reglera ataganden för genomförandet inom detaljplaneområdet och åtgärder i angränsande områden nödvändiga för planens genomförande.
%4
Overlåtelse

av mark

Exploatören överlåter till Regionen med full äganderätt och utan ersättning de delar
av ExpIoateringsområdet som, enligt kommande deta5p1anerskall inga i gator och
ovrig allmän platsmark,
. Denna mark skall genom fastighetsreglering överföras till Regionens fastighet Visborg I :9.

Områdena överlåtsfria från inteckningar och andra belastningarav vad slag det vara /
ma.å
/

m.

Överlåtelsenkan ske etappvisoch gällerförst i och med attförändringenavfastighetsindelningen skett för de överlåtna områdena, vilken vidtas i samband med erforderliga fastighetsbildningsförrättningar.
De överlåtna markområdena
tillträds av
strerats eller vid annan överenskommen

Regionen så snart fastighetsbildningen regitidpunkt som anses nödvändigtför

exploateringens genomförande.
55
Fastighetsbildning
Exploatörerna ansöker om och bekostar fastighetsbildning för genomförandet av
överlåtelsen enligt 9 4 ovan. Fastighetsbildningen ska genomföras så snart som möjligt efter att detaljplanen för L)uset och Lyktan vunnit laga kraft. Kopia av förrättnings akt sands till Regionen. Markbehovetför gatorna ar idag oklart och gatubredden
kommer att utredas och slutligen fastställas vid fastighetsbiIdningen. Exploatörerna
ska verka för att ti1lräckliggatubredd kan erhå1lasäven från mark som Exploatörerna
tidigare avyttrat utmed Vädursgatan, Regementsgatan och Lägergatan.
%6
Gemensamhetsanläggningar
mm
Vissa anläggningar inom kvartersmark skall enligt detaljplanen inrättas som gemensamhetsanläggning. Dessa skall förvaltas av en eller flera samfällighetsföreningar. I
förekommande fall ansöker Exploatörerna om förrättning och svarar för förrattnings kostnaderna. Overlåtelse av mark skall ske utan krav på ersättning till samfällighetsföreningarna.
%7
Vatten - och spillvattenanläggningar
I samband med fastighetsbildning skall ledningsrätt bildas för samtliga kommunala
VA- ledningar inom ExpIoateringsområdet enligt
, till förman för Regionen.
Exploatörerna skall svara för förrattningskostnaderna.

58
Undersökningar
Exploatörerna utför och bekostar geotekniska och eventuella arkeologiska undersökningar liksom andra undersökningar nödvändigaför exploateringens genomförande.
%9
utförande av kommunala anläggningar
Exploatörerna svarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmark samt alla
anslutningar till allmän platsmark. Därmed svarar Exploatörerna även för anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanläggningar.
Regionen ombesörjer och bekostar projektering och utbyggnad av all allmän platsmark inom ExpIoateringsområdet. Gatan skall dimensioneras enligt handboken
"Vägar och gators utformning" (VGU) parm 1, avsnitt sektion t tätortgaturum. Gatornas överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållan den och kvalitån på utförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings AMA 98 med asfalt som ytskikt. Blivande lokalgata och huvudgata skall
förses med nytt slitlager. Där ny lokal- och huvudgata anläggs och den delvis utgör

x

befintlig gata skall den i hela sin sektion förses med ny överbyggnad och beläggning.
Dagvattenfrågan skall lösas och gatudelen skall förses med belysning.
Regionens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att anläggningarna kan bet3anaden nya bebyggelsen inom ExpIoateringsomradet. På begäran från Exploatörerna skall Regionen uppratta en tidplan för arbetets bedrivande.
510
Gatukostnader och anläggningsavgifter
Exploatörerna är befriadefrån gatukostnadsersättning avseende utförande av
gata/allmän platsmark inom Exploateringsområdet.
Regionen är huvudman för det allmänna VA- nätet. Exploatörerna eller annan Tramtida fastighetsagare skall erlägga anslutningsavgift för vatten och avlopp för tillkommande anslutningar inom Exploateringsområdet enligt vid var tid gällande taxa. Befintliga byggnader anses ha erlagt anslutningsavgift.
%II
Exploateringsersättning för angränsande infrastruktur
Regionen svarar för utbyggnaden och ombyggnaden för angränsande gator inklusive
gang- och cykelvagar, cirkulationspIatser, belysning och awattning. Dessa åtgärder
ska i största möjliga man utföras i sadan takt att anläggningarna kan betlana Exploateringsområdet. På begäran från Exploatörerna ska Regionen upprätta en tidplan för
arbetets

bedrivande.

Exploatörernas andel av kostnaderna för exploateringsersättning och angränsande
infrastruktur är fyrtiomiljoner (40 000 000) kr som skall erläggas tio (IO) bankdagar
efter det att villkoren i fl 2 är uppfyllda.
!12
Dagvatten
Exploatörerna förbinder sig, genom val av byggnadsmaterial, att inte förorena Exploateringsomradets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten genom exempelvis infiltration i marken. Ar det enligt Regionens bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvatten, får detta efter för dröjning enligt Regionens anvisningar, avledas från ExpIoateringsområdet. Dagvattenlösningarna skall utformas i samråd med Regionens tekniska förvaltning och enligt
förvaltningens anvisningar.

Bygg - och informationsskyltar
Exploatörernaförbinder sig att utan kostnad för Regionen kontinuerligt informera allmanheten med skyltar pa plats om pågående prolektering och byggnadsarbeten och
därvid ange Regionens medverkan i prolektet som del i utvecklingen av Visborgsom-

%14
Ovriga genomförandefrågor
Exploatörernaförbinder sig att under hela byggnadstidentillse att all trafik på omgivande gator kan fortgå på ett trafiksäkert och kapacitetsmässigt acceptabelt sätt. Exploatörerna skall lämna in trafikanordningsritningar i god tid.
Exploatörernaförbinder sig att, i den utsträckning som följer av lag, svara för eventuella skador pa grannfastigheter eller pa Regionens mark orsakade av arbeten med
anläggningar som skall övertas av Regionen.
Användning av Regionens mark för etableringsyta får endast ske efter godkännande
från Regionen och nagon ersättningför upplåtelse av i förekommande fall kommunal
mark ska e3utga.
!15
Tillstånd

Exploatörerna ansöker om alla för exploateringens genomförande nödvändiga tillstand hos berörda myndigheter och regionala instanser.
!16
Tidplan
Anläggningarna som avser utbyggnad av allmän platsmark skall vara utförda efter
detaljplaneläggning senast till inflyttning inom Exploateringsområdet.

%17
Hållbarhet och miljö
Ambitionen är att Visborg skall utvecklastill en stadsdel med hög miljöprofil och med
en utformning av bostäder, grönområden och mötesplatser som samverkar till att
skapa en god livsmiljö för alla kategorier av manniskor. Denna ambitionsnivå ska
prägla både planläggningoch genomförandei exploateringenav Exploateringsområdet.

!18
Overlåtelse

Exploatörernaäger överlåta sina rättigheteroch skyldighetereller delar därav enligt
detta avtal till annan juridisk person inom samma koncern i samband med att
exploateringsfastigheteneller del därav överlåtes till koncernbolagetifråga. För överlåtelse till annan än koncernbolagskall Exploatörernaförst ha inhämtat skriffligt godkännande av Regionen. Sådant godkännande ska lämnas om Exploatörerna därvid
åtar sig att gentemot Regionen svara för Exploatörernas vid överlåtelsen återstående
förpliktelser gentemot Regionen enligt detta avtal.

%19
Tvist

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av
allmän svensk domstol enligt gällande svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visby den
F

P

Visby den
U Visby AB

för

u Vis

loatering AB

A't( -eT'neblin

ÅkeThsblin' GöranLinder
Visby den

För Region Gotland:

b'a
i j'c«a(aa
!,
1(6)
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Mellan Region Gotland, org. nr. 212000- 0803, nedan kallad Regionen, och PEAB
FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, Box 808, Solna, nedan kallad Exploatören,
träffas härmedföljande avtal.

Ambitionenär att Visborg skall utvecklastill en stadsdel med hög miljöprofiloch
med en utformningav bostäder,grönområdenoch mötesplatsersom samverkar
till att skapa en god livsmiljöför alla kategorierav manniskor.Denna
ambitionsnivåska prägla både planläggningoch genomförandei området.
@1

Detaljplan och
markägande

Till grundför avtalet liggerförslag till detaljplanför Visby
Skenet(Visborgsomradet).ExpIoateringsområdetligger
inomfastigheten Gotland Visby Visborg1 :13.
ExpIoateringsområdetredovisasi bifogad plankarta
hörandetill förslag till detaljplanen,
.

g2

Detta avtal gäller underförutsättning att regionstyrelsen

Avt al et s gtlti gh et

g3

Målsättning

@4

Överlåtelse av
mark

godkänner
detta
avtal..samt
attregionfullmäktige
an5ar

förslag till detaljplanfor Visby Skenet(Visborgsomradet)
genom beslut som vinner laga kraft senast 2015- 12- 31.
Om dessaförutsättningaricke uppfylls är detta avtal
förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna
kostnader, om ej annat överenskommes.

ExpIoateringsområdetska av PEAB FU Visby AB
exploaterasför bostadsbebyggelse,kontor, skola och
handel mm. Omradet kommer att delas upp i flera
fastigheter i samband med exploateringenav området.
Syftet är att reg1eraåtagandenför genomförandetinom
detaljplaneområdet och atgärder i angränsande omraden
nödvändigaför planens genomförande.
Exploatörenöverlåtertill Regionenmedfull äganderätt
och utan ersattningde delar av exploateringsområdet
som, enligt detaljplanenskall inga i gator och övrig allmän
platsmark. Denna mark skall genomfastighetsreglering
overforastill Regionensfastighet Visborg 1 :9.
Områdena överlåts fria från inteckningar och andra
belastningarav vad slag det vara ma.

De överlåtna markområdenatillträds av Regionenså snart
fastighetsbiIdningenregistreratseller vid annan
overenskommentidpunkt som anses nödvändigtför
exploateringensgenomförande.

i

A

2(6)

Exploateringsavtal del av Visby Visborg 1:13

Fastighets bildning

Exploatörenansöker om och bekostarfastighetsbildning
för genomförandetav överlåtelsenenligt g4.
Fastighetsbildningenska genomförassa snart möjligt efter
att detaljplanenvunnit laga kraft. Kopia av förrättningsakt
sands till Regionen.

@6

Vissa anläggningarinom kvartersmarkskall enligt

@5

G

emensam
h et s detaljplanen
inrättas
somgemensamhetsanIäggning.
Dessa skall förvaltas
-

av en eller flera

anläggningar
mmsam
fäIlighetsfö ren
ingar.
I fö re
komman
def all ans
öker
Exploatörenomförrättning och svararför
förrättningskostnaderna.
!7
Vatten

-

och

spillvatten anläggningar

Regionenskall mot ersättningfrån Exploatörenöverta de
delar av befintligt VA- system som kan nytt3asfor det
kommunalaVA- nätet enligt särskilt avtal mellan Regionen
och Exploatören.Underförutsättning att övertagandet
genomförtsskall Regionenanlagga och bygga ut
kompletterandeerforderliga huvudledningarinom
exploateringsomradet.
Då befintligabrandposterinom exploateringsområdet
awiker från den standard som används av regionen skall
dessa bytas eller förses med adapter. Underförutsättning
att avtal enligtföregaende stycke senast vid antagande av
detaljplanenundertecknatsav Exploatörenskall detta
atgärdas av Regionen,i annatfall av Exploatören.
Exploatörenskall utan ersättning,upplåta utrymmeför
nedläggande,bibehållandeochförnyande av vatten- och
spilIvattenIedningarinklusive eventuellapumpstationer
och de i foregaende stycke omnämnda.
I samband medfastighetsbildningskall ledningsrättbildas
för samtliga kommunalaVA- ledningar nodvandigaför
exploateringeninom Exploateringsomradettill förmån for
Flegionen.Exploatörenskall svaraför
förrättningskostnaderna.

58

Förtydligande

För tydlighetensskull skall Exploatörenansöka om och
bekosta samtligafastighetsbiIdningarenligt gg 5- 7. For
det fall regionenatar sig att ansöka om fastighetsbildning

3(6)

Exploateringsavtal del av Visby Visborg j :13

Allmänhetens rätt att till fots ta väg över fastigheten
Gotland Visby Visborg1:13 i den huvudsakligasträckning
som anges pa kartbild nedanfår säkerställassom servitut
till förmån för regionensfastighet Gotland Visby Visborg
5:9. Exploatörenbiträder genom detta avtal inskrivning av
detta servitut. Regionen svarar för ansokan om samt
kostnaderna for inskrivning.

!9
Servitut

i-- %

t,%

@1
0

-l

Exploatörenutför och bekostargeotekniskaoch

und ersök ni ngareventuella.arkeologiska
undersokntngar
liksom
andra
undersokningarnödvändigaför exploateringens
genomförande.
@1
1
Utförande

av

anläggningar

Exploatören svarar för detaljplanens genomförande inom
kvartersmark.Därmedsvarar Exploatörenävenför
anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanläggningar.

Regionenprojekteraroch anläggeri enlighet med
detaljplanenalla allmänna gator och gc- banor inom
planomradet.Exploatörensvararför kostnadernaför
anläggandet av Regementsgatan inklusive GC- bana sam
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anläggandet av Lägergatan exklusive GC- bana vilket
beräknasti117000 000 kr i2013 ars kostnadsläge.Inom
ramen för genomförandet av deta5p1anenför kv Skenet
skall exploatörentill regionenbetala 3 500 000 kr. Vid
kommandeexploateringav angränsandeomraden skall
exploatören ersatta regionenför resterande kostnader.
Kostnadernaskall räknas upp med konsumentprisindex
med maj 2013 som basmånad.

Exploatörenskall utöver detta även ersätta regionenför
kostnaderför eventuellaarkeologiskaundersokningaroch
för eventuella marksaneringaroch omhändertagandeav
miljöfarligt avfall som t3ärasfa1tmm som kan komma att
upptäckas vid anläggande av gata på den allmänna
platsmarken.
@12

Anpassning av
allmänna

anläggningar

Om för genomförandeav expIoateringsområdeterfordras
anpassningav omgivandeanlaggningarinom allmän plats,
t.ex. infart eller slänt,skall Exploatörenombesörjaoch
bekosta detta efter redovisningför Regionen och
inhämtande av Regionensmedgivandei var)efall.
Arbetena

skall utföras i kvalitetsniva

med till

exploateringsområdetdirekt anslutandeanläggningarpå
sätt som överenskommes med Regionen.
@13

Efter att Exploatörenfullgjort sina åtagandenenligt % 11

a u ost nad er och12arExploatören
befriad
frangatukostnadsersättning

G t k

och anlä ggn
i ngsavseende
utförande
avgata/allman
platsmark
inom
avg
ift er
exploateringsområdet.

Regionen är huvudmanför det allmänna VA- nätet.
Exploatörenskall erlägga anslutningsavgiftför vatten och
avloppför nybildadefastigheter inom
exploateringsomradetenligt vid var tid gällande taxa.
Befintliga byggnaderanses ha erlagt anslutningsavgift
enligt särskild inventeringsom Exploatörenoch Regionen
gemensamt upprättat.
@14

Skenets

Exploaterings ersättning för
angränsande

angränsandeområden reglerasi särskilt avtal. Detta avtal
skall även reglera Exploatörenskostnaderför
infrastrukturenför kommandeexploateringarinom
Visborgsområdet.

infrastruktur

@15

Dagvatten

andel av kostnader

för infrastrukturen

i
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får detta efterfördröjning enligt Regionensanvisningar,
avledasfrån fastigheten. Dagvattenlosningarnaskall
utformas i samrad med Regionens
samhällsbyggnadsförvaltning och enligt förvaltningens
anVISnlngar.

@16
Dike

@17

4ygg- och

informations-

skyltar

g18

Övriga
genomförande frågor

Det åligger exploatörenatt tillse att vattnet i diket i
omradets sydöstradel inte hindras i sitt flöde utan tas om
hand på bästa sätt och leds vidare.
Exploatörenförbinder sig att utan kostnadför Regionen
kontinuerligtinformera allmänhetenmed skyltar pa plats
om pagaendeprojekteringoch byggnadsarbetenoch
därvid ange Regionensmedverkani projektet som del i
utvecklingenav Visborgsomradet.Skyltplatspa Regionens
mark upplates avgaldsfritt.
Exploatörenförbinder sig att under hela byggnadstiden
tillse att all trafik på omgivandegator kanfortgå pa ett
trafiksäkert och kapacitetsmassigtacceptabeltsätt.
Exploatörenskall lämna in trafikanordningsritningari god
tid.

Byggnadsarbetenaskall bedrivasi sådan ordning och på
sa satt att hinder och storningar i omgivningen undviks i
görligaste mån.
Under planerings- , projekterings- och utförandeskedena
ska Exploatörensvaraför samordningenav
ledningsdragningarnam.m. inom expIoateringsområdet,
samt dessföljder utanför detta. Detta skall ske i samråd
med de ledningsdragandebolagen.
Exploatörenförbinder sig att, i den utsträckningsom följer
av lag, svaraför eventuella skador pa grannfastigheter.
@19
Tillstånd

Exploatörenansöker om alla för exploateringens
genomförandenodvandigatillstand hos berorda

myndigheter
och
regionala
instanser,,/
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@zo
Säkerhet

@21

Överlåtelse

@22
Tvist

Som säkerhet för rätta fullgörande av Exploatörens
åtagandenenligt el 11 ska Exploatörenvid
exploateringsavtaIets undertecknande till Regionen
överlämna säkerhet som regionen kan godkänna.
Säkerhetenska ej vara tidsbegränsadoch ska gälla till ett
värde av 3 500 000 kr. Säkerhetskravetupphör när
exploatörenfullgjort sina åtaganden.

Detta avtalfår av exploatöreninte överlåtas på annan utan
regionensskriftligagodkännande.Om så ända sker har
regionen ratt att av exploatören utkräva de merkostnader
som kommunen åsamkas vid ett genomförande av
detaljplanen.
Tvister om ti1lkomsten,tolkningeneller tillåmpningen av
detta avtal skall avgöras av allmän svensk domstol enligt
gällande svensk rätt.

Detta avtal har upprättatsi två likalydandeexemplarvarav parterna tagit var sitt.
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Avtal om köp av fast egendom

mellan

PEAB

FU VISBY

AB

och

REGION

GOTLAND

avseendedel avfastigheten
Gotland Visby Visborg 1:13
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Detta avtal om köp avfast egendom("Avtalet") har dennadagträffatsmellan:
Peab FU Visby AB, org. nr 556679- 4862,("Säljaren"), och
(2)

Region Gotland, org. nr 212000- 0803, ("Köparen").

Säljarenoch Köparenbenäimisnedangemensamt
"Parterna" ochindividuellt "Part".
BÅKGRUND

(A)

Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:13
("Ursprungsfastigheten").

(B)

Köparen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:9
("Målfastigheten").

(C)

Säljaren önskar överlåta del av Ursprungsfastigheten,såsom markerats i
,
("Fashgheten") till Köparen och Köparenönskarförvärva Fastighetenfrån Säl)arenpå de
villkor somframgår av detta Avtal.
DEFINITIONER

I dettaAvtal skanedanstående
uttryck haföljandeimebörd.
"Avtar' avserdetta avtal om köp avfast egendomoch samtligabilagor därtill.
"Avtalsdagen" avserdagenför undertecknandetav detta Avtal.
"Fastigheten" har den betydelsesom angesi punkt (C).

"Köparen" har denbetydelsesom angesi punkt(2) i ingressen.
"Köpeskillingen" har denbetydelsesomangesi punkt 3.l.
"Målfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(B).
"Part" avserSäljareneller Köparenvarför sig, och"Parterna" avserSäljarenoch Köparen
gemensamt.

"Säljaren" har denbetydelsesom angesipunkt (l) i ingressen.
"Säljarens Bankkonto" avser Säljarensbankkontomed kontonumrner87133- 5 hos Nordea.
"Tillträdesdagen" avser den 1 augusti 2018.
"Tillträdet" avser tidpunkten för när åtgärdernaunder punkterna 7.2 och 7.3 nedan har
genomförts.

"Ursprungsfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(A).
öVERLÅTELSEFöRKLÅRING
2. I

Sä5arenöverlåterochförsäljer härmedFastighetentill Köparenpå de villkor somframgår av
dettaAvtal.
/

2.2

Tillträde till Fastighetenskaägamm på Tillträdesdagen.
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2.3

Säljaren överlåter,i den mån det är möjligt, även de rättigheter som är hänförliga till
Fastigheten.

2.4

Parterna är av uppfattningen att de nyltjanderätter, servitut, ledningsrätter och andra
belastningarsom må belastaFastighetenska gälla med sammaratt i Målfastighetenoch
förbehållas vid fastighetsreg1eringenenligt punkt 8.l.

2.5

Parternaär av uppfattningenatt de servituteller andranyttjanderättersommå gälla till förmån
för Fastigheten ska gälla till förmån för Målfastigheten och förbehållas vid
fastighetsregleringenenligt punkt 8.l.

2.6

Parternasär av uppfattningenatt Fastighetensandelari gemensamhetsan1äggningar
och
samtälligheterskaovergatill Målfastighetenvid fastighetsregleringen
enligt punkt 8.1.

2.7

Äganderätten
till Fastigheten
övergårtill Köparenpå Tillträdet,mot erläggande
av
Köpeskillingen.
KöPESKILLING

OCH KöPESKILLINGENS

ERLÄGGANDE

3.1

Köpeskillingen för
("Köpeskillingen").

3.2

Köpeskillingenska erläggaskontantpå Tillträdet, med valutering sammadag, till Säljarens

Fastigheten är

trettioåttamiljoner (38000000)

kronor,

Bankkonto.

FöRDELNING AV INT ÄKTER OCH KOSTNADER
4.1

Skatter,räntor, avgifter eller kostnaderhänförliga till Fastigheten,inklusive fastighetsskatt
och/ellerfastighetsavgift,skabetalasav Säljarentill dendel de avserochbelöperpå tidenföre
Tillträdesdagen
(oaktat att de måförfalla till betalningefter Tillträdesdagen),och av Köparen
till den del de avseroch belöperpå tiden efter Tillträdesdagen(oaktat att de måförfalla till
betalningföre Tillträdesdagen).Hyror, rantoroch andraintäkter hänförligatill Fastighetenska
fördelas och gottskrivas efter sarnmaprincip.

4.2

Säljarenska se till att leverantörer,per Tillträdesdagen,läser av Fastighetensmätareför
förbmkning av el, vatten, varrneoch andraliknande nyttigheter.

4.3

Parternaär medvetnaom att Säljarenkomrner att ansvaraför erläggandeav preliminär
fastighetsskattgentemotskattemyndigheten
avseendehela år 2018för Fastigheten.Parterna
är dock överensom att denpreliminärafastighetsskattenskafördelas mellan Parternaenligt
principernai punkt 4.1 varvid såledesKöparen ska erläggafastighetsskatten
för tiden efter
Tillträdet på Tillträdesdagen.
FARANS öVERGÅNG

Säljarenstårfaran för Fastighetenintill Tillträdesdagen.Köparen stårfaran från och med
Tillträdesdagen.Detta gäller ävenom Fastigheteninte har tillträtts av Köparenpå grund av
Köparensdröjsmåleller andraomständigheter
hänförligatill Köparen.
ÅTGÄRDER MELLÅN AVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN
6.1

Säljarenska från Avtalsdagentill Tillträdesdagenfortsätta att förvalta Fastighetenpå
sedvanligtsatt. Säljarenförbinder sig att inte sagaupp, ändraeller träffa nya väsentligaavtal
somskullebindaKöparenefterTillträdet ellerfatta viktigarebeslutangåendeFastighet utan
Köparensskriftliga godkännande.
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TILLTRÄDE
7. l

Tillträde till Fastighetenska ägarum kl. 10.OOpå Tillträdesdagenpå Säljarenskontor.

7.2

På Tillträdet ska Säljaren mot att Köparen uppfyller vad som angesi punkt 7.3 överlämna

väsentligahandlingarsomavserFastigheten,
ochsomar av betydelse
för Köpareni egenskap
avfastighetsägare,
sasomnyttjanderätts
- och servitutsavtal
(i originaliförekommandefall och
annarsskopia), ritmngar ochbygglovshandlingar,
och somSä13aren
innehar.
7.3

PåTillträdet ska,medTillträdesdagensomvaluteringsdag,Köparenmot att Säljarenuppfyller
vad somangesi punkt 7.2 ovankontanterlaggaKöpeskillingen,genombetalningtill Sä5arens
Bankkonto.

7.4

SedanKöparentill fullo erlagt Köpeskillingenenligt punkt 7.3 ovan ska Parternapå
Tillträdesdagenundertecknaett (1) köpebrev,vilket skaupprättasgenomSäljarensförsorg.
Säljarenskatill Köparenpå Tillträdesdagenöverlämnadet kvitteradeköpebrevet.
Arcbu

8.1

EFTER r:tu,rbsmcbn

Köparenska omedelbartefter Tillträdesdagen
lägga köpebrevetsomutfördatsi enlighetmed
punkt 7.4 till grundför ansökanomfastighetsreglering.Fastighetsreg1eringen
skasyfta till att
Fastighetenreglerasin s Målfastigheten,såsomframgår närmareav
. Säljarenska
ha insyn sfastighetsreg1eringsförfarandet
och bli kontinuerligtinformerad avseendenämnda
processav Köparen. Det aligger Köparen att driva ärendetoch gora sitt ytterstaför att tillse att
fastighetsreg1eringen
genomförs,varvtd Sä13aren
ska bistå Köparen.I enlighet med dessa
åtagandenförbinder sig Parterna att lo)alt medverka till att fastighetsregleringenkan
genornföras och lämna eventuella medgivandenoch samtyckensamt ingå eventuella
kompletterande överenskormnelser med enahanda innehåll som må krävas samt att,
omedelbart efter lantmäterimyndighetensbeslut om fastighetsreglering, godkänna beslutet.
Vidare accepterarParternaatt utan ytterligarevederlagfinna sigi sådanamindrejämkningar
beträffande granser, sarskilda rättigheter och dylikt samt andra nödvändigabeslut som
lantmäteriet

tar.

FASTIGHETENS
9.1

SKICK

M.M.

Fastighetenöverlåtsi befintligt skick.

9.2
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OFFENTLIGGÖRANDE

Allt offentliggörandei form av pressreleaserm.m. med anledningav överlåtelsenska ske efter
sarnråd mellan Parterna. Parterna är dock medvetna om att överlåtelsen

koimner

att bli

offentlig när Köparensökerfastighetsregleringenligt punkt 8.1.
SEKRETESS

Såvittinte annatsärskilt överenskorru'nes
förbinder sig Parternamed de begränsningarsom
följer av tvingadelag, noteringsavtalvid börs Part är bundenav och tillampligaföreskrifter
och rekormnendationersamtgod aktiemarlaiadssed,att behandladettaAvtal konfidentiellt och
inte för utomståendeyppa villkoren häri. Allt offentliggörandemed anledningav överlåtelsen
ska skei enlighet med punkt lO.
FULLSIÄNDIG
12.1

REGLERING OCH ÄNDRINGÅR

Detta Avtal utgör Parternasfullständiga reglering av samtligadefrågor som Avtalet berör och
dettaAvtal ersattersamtligaskriftliga eller muntliga åtagandenoch utföstelsersomföregått
detsamrna.

12.2

Ändringar
avochtilläggtill dettaAvtalskaför attvarabindande
varaskriftligenavfattade
och
undertecknade

av Parterna.

KOSTNÅDER
13.1

Vardera Part ska bära sina egna kostnader, vilka orsakasi samband med förberedelser,
förhandlingar och genomf?5randet
av Avtalet.

13.2

Köparenskaer1äggakostnaderförsökandeavfastighetsreg1eringavseendeFastighetenochär
såledesensamansvarigför att sådankostnadbetalas.
öVERLÅTELSE

Ingendera Parten ska ha rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter eller skyldigheter
hänförligatill dettaAvtal utan den andrePartensskriftliga medgivandedärtill.
VILLKOR

Detta Avtal gäller underfömtsättning att regionfullmäktige vid Region Gotland senast201809- 24 genomlaga kraft vunnetbeslutgodkännerdettaavtal, exploateringsavtalavseende
Visby Visborg 1:13 och 1:19 samtVisby Skenet2 och4,
, och köpekontrakt
avseendetomtrattenGotlandOthemE)dern6,
. Om dessaförutsättmngaricke

uppfylls är dettaAvtalförfallet, varvidvarderapartenskallbärasinaegnakostnader,om e)
annat överenskommes.

TILLÄMPLIG

LAG OCH TVISTER

16.1

Svenskmateriell rätt ska tillämpas på detta Avtal.

16.2

Tvist i anledningav detta Avtal ska slutligt avgörasgenom skiljedom enligt Regler ra
StockholmsHandelskammares
Skiljedomsinstitut.Skil)eförfarandetskaägarumi Stockho
Det svenskaspråketska användass skil)eförfarandet.
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16.3

Skiljeförfarandesompåkallatsmedhänvisningtill dennaskiljeklausulornfattasav sekretess.
Sekretessen ornfattar

all mformation

som framkommer

under förfarandet

liksom

beslut eller

skiljedomsommeddelasi anledningavförfarandet.Inforrnationsomomfattasav sekretess
får
inte snagonform vidarebefordrastill tredjepersonutandenandraPartensskriftliga samtycke.
Part ska emellertidinte varaförhindrad att vidarebefordrasadaninformationför att pa bästa
sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om en sådan
skyldighetföljer avförfattning, föreskrift, myndighetsbeslut,
börskontrakteller motsvarande.

7 (8)

DettaAvtal harupprättatsi två (2) originalexemplar,av vilka Parternaerhållit var sitt.

Visby den

Peab FU Visby AB

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Region Gotland

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Bevittnas:

Bevittnas:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

8 (8)

KöPEKONTRAKT

b:lc-=-3=
:.,'(
ll i<p>

Mellan Peab Bostad AB, org.nr.556237- 5161, nedan kallad Säljaren, och
Region Gotland, org.nr. 212000- 0803, nedan kallad Köparen, träffas härmed
följande avtal.
!1
Overlåtelse/

köpeskilling

Säljaren överlåter och försä1jertil1Köparen tomträtten
Gotland Othem Ejdern 6, nedan kallad Tomträtten, för en

köpeskillingav TVÅMILJONER/2 000 000/ KRONOR.
%2
Tillträde

g3
Köpeskillingens
erläggande

!4
Köpebrev och
inskrivning

%5
Inskrivningar
o dyl

%6
Avgifter o dyl

Detformeila ti1lträdetsker den I augusti 2018 e11er
den dag
parterna skriffligt överenskommer, nedan kallad
Tillträdesdagen, och är villkorat av regionfullmäktiges beslut
enligt e3 9 nedan. Köparens rätt till tillträde till Tomträtten
förutsätter att köpeskillingen i sin helhet har betalats till
Säljaren.
Köpeskillingen erläggs kontant till av Säljaren anvisat
bankkonto på Tillträdesdagen.

Så snart köpeskillingen i sin helhet har betalats överlämnar
Säljaren köpebrev samt övriga erforderliga handlingarför att
Köparen ska erhålla inskrivning av tomträttsinnehav.
Inskrivningfår inte sökas förrän köpebrev har upprättats. De
med köpet förenade inskrivnings- och
inteckningskostnaderna betalas av Köparen.
Tomträtten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är känt för
Säljaren omfattas Tomträtten inte av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella
fastighetsregistret.

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar
Tomträtten betalas av Säljaren för tiden fram till
Tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter.
Motsvarandefördelntng skall gälla eventuella inkomster Från
Tomträtten.

!7
Försäkring

Säljarenförbinder sig att hålla Tomträttenförsäkrad enligt
fullvärdesprincipenintill Tillträdesdagen.Skulle ersättningsgill
skada drabba tomträtten före Tillträdesdagen skall detta avtal
ändåfullföljas, mot att Köparenfår skadeersättningen.
Eventuell självrisk betalas av Säljaren. Faran för Tomträtten
övergår på Köparen om Tomträtten inte har tillträtts på grund
av Köparens dröjsmål.

2(2)
%8
Tomträttens

Köparen har noga besiktigat Tomträtten och godtar dess

skick

skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla

anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister på
Tomträtten, även om dessa skulle vara att anse som dolda fel

enligt 4 kap 19 q jordabalken.
!9
Villkor

Detta avtal har upprättats i två lika!ydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visbyden

/

2018

För Region Gotland

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Visbyden

/

För Peab Bostad

2018
AB

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

2(2)
%8
Tomträttens

Köparen har noga besiktigat Tomträtten och godtar dess

skick

skick och avstar härmed, med bindande verkan, från alla

anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister på
Tomträtten, även om dessa skulle vara att anse som dolda fel

enligt 4 kap 19 e3jordabalken.
!9
Villkor

Detta avtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid
Region Gotland senast 2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet
beslut godkänner detta avtal, exploateringsavtal avseende
Visby Visborg I :13 och I :19 samt Visby Skenet 2 och 4,
, och regleringsavtal avseende del av Visby Visborg
I :13,
. Om dessa förutsattningar icke uppfylls är
detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna
kostnader, om ej annat överenskommes.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visby den

/

2018

För Region Gotland

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Visby den

/

För Peab Bostad

2018
AB

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Tilläggsavtal till
EXPLOATERINGSAVTAL

tecknat nov 2013

Detta avtal, nedan kallat Tilläggsavtalet, utgör ett tillägg till exploateringsavtal, nedan kallat Exploateringsavtalet, bilaga 1, mellan Region Gotland, org. nr. 2120000803, nedan kallad Regionen, och Peab FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, Box
808, 169 28 Solna, nedan kallad Exploatören.
Tilläggsavtalet ersätter överenskommelse avseende gatuutbyggnad i Exploateringsavtalet för Kv Skenet som antogs 2014- 01- 24, ärendenr RS 20'13/803. För gatuut byggnadför Kv Skenet skall följande gälla.
51 Detaljplan och Markägande
Till grund för Tilläggsavtalet ligger gällande detaljplaner, pågående detaljplanearbeten samt strukturplan för Visborgsområdet, se www.gotIand.se/visborg. Exploateringsområdet, markerat på bilaga 2, ligger inom fastigheterna Visby Visborg I :13,
Visby Skenet 2 och Visby Skenet 4 vilka ägs av Exploatören samt fastigheten Gotland Visby Visborg I :19 vilken ägs av Peab FU Visby Exploatering AB.
%2
Avtalets giltighet
Detta Tilläggsavtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid Region Gotland
senast 2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet beslut godkänner detta avtal, exploateringsavtal avseende Visby Visborg I :13 och I :19 samt Visby Skenet 2 och 4, bilaga
3, köpekontrakt avseende tomträtten Gotland Othem Eldern 6, bilaga 4 och köpekontrakt avseende del av fastigheten Visby Visborg I :13, bilaga 5. Om dessa förut sattningar icke uppfylls är detta Tilläggsavtal förfallet, varvid vardera parten skall bära
sina egna kostnader, om el annat överenskommes.

%.3

Overlåtelse

av mark

Exploatören överlåter till Regionen med full äganderätt och utan ersättning de delar
av Exploateringsområdet som, enligt kommande detaljplaner skall ingå i gator och
övrig allmän platsmark, bilaga 6. Denna mark skall genom fastighetsreglering överföras till Regionens fastighet Visborg I :9.
Områdena överlåts fria från inteckningar och andra belastningar av vad slag det vara
må.

Överlåtelsenkan ske etappvisoch gällerförst i och medattförändringenavfastighetsindelningen skett för de överlåtna områdena, vilken vidtas i samband med blivande fastighetsbiIdningsförrättningar.
De överlåtna markområdena tillträds av Regionen så snart fastighetsbildningen registrerats eller vid annan överenskommen tidpunkt som anses nödvändigt för
exploateringens genomförande.

%4
Fastighetsbildning
Exploatören ansöker om och bekostar fastighetsbildning för genomförandet av överlåtelsen enligt ovan. FastighetsbiIdningen ska genomföras så snart möjligt efter
att detaljplanen för Lluset och Lyktan BN 2012/2585 vunnit laga kraft. Kopia av för rättningsakt sänds till Regionen.

!5
Gemensamhetsanläggningar mm
Vissa anläggningar inom kvartersmark skall enligt detaljplanen för kvarteret Skenet
09- P- 240 inrattas som gemensamhetsanläggning. Dessa skall förvaltas av en eller
flera samfällighetsföreningar. I förekommande fall ansoker Exploatören om förrättning
och svarar för förrattningskostnaderna. Overlåtelse av mark skall ske utan krav pa
ersättning till samfäIIighetsföreningarna.
!6
Vatten - och spillvattenanläggningar
I samband med fastighetsbildning skall ledningsrätt bildas för samtliga kommunala
VA- ledningar inom ExpIoateringsområdet enligt bilaga 7, till förman för Regionen.
Exploatören skall svara för förrättningskostnaderna.
!7
Undersökningar
Exploatören utför och bekostar geotekniska och eventuella arkeologiska undersökningar liksom andra undersökningar nödvändigaför exploateringens genomförande.
58
Utförande av kommunala anläggningar
Exploatören svarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmark samt alla anslutningar till allman platsmark. Därmed svarar Exploatören även för anläggningar
som skall utgöra gemensamhetsanläggningar.
Regionen ombesörjer och bekostar projektering och utbyggnad av all allmän platsmark inom ExpIoateringsomradet. Gator skall dimensioneras enligt handboken
"Vägar och gators utformning" (VGU) parm 1, avsnitt sektion i tätortgaturum. Gatornas överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållan den och kvalitån på utförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings AMA 98 med asfalt som ytskikt. Blivande lokalgata och huvudgata skall
förses med nytt slitlager. Där ny lokal- och huvudgata anläggs och den delvis utgör
befintlig gata skall den i hela sin sektion förses med ny överbyggnad och beläggning.
Dagvattenfrågan skall lösas och gatudelen skall förses med belysning.
Regionens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att anläggningarna kan betlana den nya bebyggelsen inom omradet. På begäran från Exploatören skall Regionen uppratta en tidplan för arbetets bedrivande.
,

[
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!9
Gatukostnader och anslutningsavgifter
Exploatören är befriad från gatukostnadsersättning avseende utförande av
gata/allmän platsmark inom ExpIoateringsområdet.

Regionen är huvudman för det allmänna VA- nätet. Exploatören eller annan framtida
fastighetsägare skall erlägga anslutningsavgiftför vatten och avlopp för tillkommande
byggrätter inom ExpIoateringsomradet enligt vid var tid gällande taxa. Befintliga
byggnader anses ha erlagt anslutningsavgift.
%IO
Exploatering av angränsande infrastruktur
Regionen svarar för utbyggnaden och ombyggnaden för angränsande gator inklusive
gang- och cykelvagar, cirkulationsplatser, belysning och awattning. Dessa åtgärder
ska i största möjliga man utföras i sadan takt att anläggningarna kan bet3anaExploateringsområdet. På begäran från Exploatören ska Regionen upprätta en tidplan för
arbetets

bedrivande.

!I I
Dagvatten
Exploatörenförbinder sig, genom val av byggnadsmaterial, verka för att inte förorena
ExpIoateringsområdets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att
omhänderta detta dagvatten genom exempelvis infiltration i marken. Ar det enligt
Regionens eller den Regionen satter i sitt stalle bedömning inte möjligt eller lämpligt
att infiltrera dagvatten, får detta efter fördröjning enligt Regionens anvisningar, avledas fran ExpIoateringsomradet. Dagvattenlosningarna ska1lutformas i samråd med
Regionens tekniska förvaltning och enligt förvaltningens anvisningar.
!12
Bygg - och informationsskyltar
Exploatörenförbinder sig att utan kostnadför Regionen kontinuerligt informera allmänheten med skyltar på plats om pågående prolektering och byggnadsarbeten och
därvid ange Regionens medverkan i pro3ektetsom del i utvecklingen av Visborgsområdet. Skyltarna är bygglovsbefriade och nagon ersättning för upplåtelse av i före kommande fall kommunal mark ska e3utga.
!13
Ovriga genomförandefrågor
Exploatörenförbinder sig att under hela byggnadstiden tillse att all trafik på omgivande gator kan fortgå på ett trafiksäkert och kapacitetsmassigt acceptabelt satt. Exploatören skall lämna in trafikanordningsritningar i god tid.
Exploatörenförbinder sig att, i den utsträckning som följer av lag, svara för eventuella
skador pa grannfastigheter eller på Regionens mark orsakade av arbeten med anläggningar som skall övertas av Regionen.
Användning av Regionens mark för etableringsyta får endast ske efter godkännande
från Regionen.

!14
Tillstånd

Exploatören ansöker om alla för exploateringens genomförande nödvändiga tillstånd
hos berörda myndigheter och regionala instanser.
%15
Hållbarhet och miljö
Ambitionen är att Visborg skall utvecklas till en stadsdel med hög miljöprofil och med
en utformning av bostäder, grönområden och mötesplatser som samverkar till att
skapa en god livsmiljö för alla kategorier av människor. Denna ambitionsnivå ska
prägla både planläggning och genomförande i området.

!16
Overlåtelse

Exploatören äger överlåta sina rättigheter och skyldigheter eller delar därav enligt
detta Tilläggsavtal till annan juridisk person inom samma koncern i samband med att
ExpIoateringsområdet eller del därav överlåtes till koncernbolaget ifråga. För överlåtelse till annan än koncernbolag skall Exploatörenförst ha inhämtat skriftligt godkännande av Regionen. Sådant godkännande ska lämnas om Exploatören därvid åtar
sig att gentemot Regionen svara för Exploatörens vid överlåtelsen återstående för pliktelser gentemot Regionen enligt detta Tilläggsavtal.
@17
Tvist

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Tilläggsavtal skall avgöras av allmän svensk domstol enligt gällande svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Visby den

För Region Gotland:

b'i l'Cs( - C l
- l)

l

1(6)

EXPLOATERINGSAVT

AL

Mellan Region Gotland, org. nr. 212000- 0803, nedan kallad Regionen,och PEAB
FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, Box 808, So!na, nedan kallad Exploatören,
träffas härmedföljande avtal.
Ambitionenär att Visborg skall utvecklastill en stadsdel med hög miljöprofil och
med en utformningav bostäder,grönområdenoch mötesplatsersom samverkar
till att skapa en god livsmiljöfor alla kategorierav människor. Denna
ambitionsnivåska prägla bade planläggningoch genomförandei området.
51

Detaljplan och
markägande

Till grundför avtalet liggerförslag till detaljplanför Visby
Skenet (Visborgsomradet).Exploateringsområdetligger
inom fastigheten Gotland Visby Visborg 1:13.
ExpIoateringsområdetredovisasi bifogad plankarta
hörandetill förslag till detaljplanen,
.

%2

Detta avtal gäller underförutsättning att regionstyrelsen

A vt al et s gi, i gh et

!3

Exploateringsområdetska av PEAB FU Visby AB
exploaterasför bostadsbebyggelse,kontor, skola och
handel mm. Området kommer att delas upp i flera
fastigheter i samband med exploateringenav området.
Syftet är att reglera åtagandenför genomförandetinom
detaljplaneomradetoch atgärder i angränsandeomraden
nödvändigaför planens genomförande.

Målsättning

g4
Overlåtelse
mark

godkänner
detta
avtal
samt
attregionfullmäktige
an.tar

förslag till detaljplanför VisbySkenet(Visborgsomradet)
genom beslut som vinner laga kraft senast 2015- 12- 31.
Om dessaförutsättningaricke uppfylls är detta avtal
förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna
kostnader,om ej annat överenskommes.

av

Exploatörenöverlåtertill Regionen medfull äganderätt
och utan ersattningde delar av expIoateringsområdet
som, enligt detaljplanenskall inga i gator och övrig allmän
platsmark.Dennamarkskall genomfastighetsreglering
overforastill Regionensfastighet Visborg1 :9.
Områdena överlåtsfria från inteckningaroch andra
belastningarav vad slag det vara ma.
De överlåtna markområdenatillträds av Regionenså snart
fastighetsbildningenregistreratseller vid annan
overenskommentidpunkt som anses nödvändigtför
exploateringensgenomförande.

Exploateringsavtal del av Visby Visborg 1:13

@5
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Fastighets bildning

Exploatörenansöker om och bekostarfastighetsbildning
för genomförandetav överlåtelsenenligt 94.
Fastighetsbildningenska genomförassa snart möjligt efter
att detaljplanenvunnit laga kraft. Kopia av förrättningsakt
sands till Regionen.

g6

Vissa anläggningarinom kvartersmarkskall enligt

G

emensam
h et s detaljplanen
inrattas
somgemensamhetsanläggning.
Dessa skall förvaltas av
-

en eller flera

anläggn'ngar
mmsam
fällighet sfö ren
ingar.
I fö re
komman
def all ans
öker
Exploatörenom förrättning och svararför
förrättningskostnaderna.

!7
Vatten

-

och

spillvatten anläggningar

Regionenskall mot ersättningfrån Exploatörenöverta de
delar av befintligt VA- system som kan nytt)asför det
kommunalaVA- nätet enligt särskilt avtal mellan Regionen
och Exploatören.Underförutsättning att övertagandet
genomförtsskall Regionenanlagga och bygga ut
kompletterandeerforderligahuvudledningarinom
exploateringsomradet.
Då befintliga brandposterinom exploateringsområdet
awiker fran den standard som används av regionen skall
dessa bytas ellerförses med adapter. Underförutsättning
att avtal enligtföregaende stycke senast vid antagande av
detaljplanenundertecknatsav Exploatörenskall detta
atgärdas av Regionen,i annatfall av Exploatören.

Exploatörenskall utan ersättning,upplåtautrymmeför
nedläggande,bibehållandeoch förnyande av vatten- och
spi1lvattenledningar
inklusive eventueNapumpstationer
och de i foregaende stycke omnämnda.
I samband medfastighetsbildningskall ledningsrättbildas
för samtliga kommunalaVA- ledningar nödvändigaför
exploateringeninom ExpIoateringsområdettill förmån för
Regionen.Exploatörenskall svaraför
förrättningskostnaderna.
@8

Förtydligande

För tydlighetensskull skall Exploatörenansöka om och
bekosta samtligafastighetsbildningarenligt % 5- 7. För
det fall regionen atar sig att ansöka omfastighetsbildning

skall
kostnaderna
betalas
avexploatörer,;

Å-

Exploateringsavtal del av Visby Visborg 1 :'13

@9
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Allmänhetens rätt att till fots ta väg över fastigheten
Gotland Visby Visborg1:13 i den huvudsakligasträckning
som anges pa kartbild nedanfår säkerstallassom servitut
till förmån för regionensfastighet Gotland Visby Visborg
1 :9. Exploatörenbitrader genom detta avtal inskrivning av
detta servitut. Regionen svarar för ansokan om samt
kostnadernaför inskrivning.

Servitut

,,,"/,Z

l

@1
0

Exploatörenutför och bekostar geotekniskaoch

Und ers
ök ni ngareventuella.arkeolo.giska
undersokningar
liksom
andra
undersökningarnodvandigaför exploateringens
genomförande.
@1
1
utförande

av

anläggningar

Exploatörensvararför detaljplanensgenomförandeinom
kvartersmark.Därmedsvarar Exploatörenävenför
anläggningarsom skall utgöra gemensamhetsanläggningar.
Regionen projekteraroch anläggeri enlighet med
detaljplanenalla allmanna gator och gc- banor inom
planomradet.Exploatörensvararför kostnadernaför
anläggandet av Regementsgatan inklusive GC- bana sam

Exploaterlngsav)al

4(6)

del av Visby Visborg 1 :13

anläggandet av Lägergatan exklusive GC- bana vilket
beräknas till 7 000 000 kri2013 ars kostnadsläge.Inom
ramenför genomförandetav detaljplanenför kv Skenet
skall exploatörentill regionen betala 3 500 000 kr. Vid
kommande exploatering av angränsande omraden skall
exploatörenersatta regionenför resterandekostnader.
Kostnadernaskall räknas upp med konsumentprisindex
med maj 2013 som basmanad.

Exploatörenskall utöver detta även ersätta regionenför
kostnaderför eventuellaarkeologiskaundersokningaroch
för eventuella marksaneringaroch omhändertagandeav
miljöfarligtavfall som tlärasfalt mm som kan komma att
upptäckas vid anläggandeav gata på den allmänna
platsmarken.
512

Anpassning av
allmänna

anläggningar

Om för genomförandeav exploateringsområdeterfordras
anpassningav omgivandeanlaggningarinom allmän plats,
t.ex. infart eller slänt, skall Exploatörenombesörjaoch
bekosta detta efter redovisningför Regionenoch
inhämtande av Regionensmedgivandei var)efall.
Arbetena

skall utföras i kvalitetsniva

med till

expIoateringsområdetdirekt anslutandeanläggningarpå
sätt som överenskommes med Regionen.
%13

Efter att Exploatörenfullgjort sina åtagandenenligt @915

a u ost nad er och52 ar Exploatören
befrrad
frangatukostnadsersättntng

G t k

avseende utförandeav gata/allmanplatsmarkinom

o .oh
anläggn'ngs
exp
Ioa
ter
ingsomr
ådet.
avgifter

Regionenär huvudmanför det allmänna VA- nätet.
Exploatörenskall erlägga anslutningsavgiftför vatten och
avloppför nybildadefastigheter inom
expIoateringsområdet
enligtvid var tid gällandetaxa.
Befintliga byggnaderanses ha erlagt anslutningsavgift
enligt särskild inventeringsom Exploatörenoch Regionen
gemensamt upprättat.
@14

Skenets andel av kostnader för infrastrukturen

Exploaterings ersättning för
angränsande

angränsandeområden reglerasi särskilt avtal. Detta avtal
skall även reglera Exploatörenskostnaderför
infrastrukturenför kommandeexploateringarinom
Visborgsområdet.

infrastruktur

@15

Dagvatten

i

ExpIoaterii'igsavtal del av Visby Visborg 1 :13

får detta efter fördröjning enligt Regionens anvisningar,
avledasfrån fastigheten. Dagvattenlösningarnaskall
utformas i samrad med Regionens
samhäIIsbyggnadsförvaltning
och enligtforvaltningens
anvisningar.

!316
Dike

g17

pygg- och

informations-

skyltar

@18

Övriga
genomförande frågor

Det åligger exploatörenatt tillse att vattnet i diket i
områdetssydöstradel inte hindras i sitt flöde utan tas om
hand på bästa sätt och leds vidare.
Exploatörenförbinder sig att utan kostnadför Regionen
kontinuerligtinformera allmänhetenmed skyltar pa plats
om pagaendeprojekteringoch byggnadsarbetenoch
därvid ange Regionensmedverkani projektet som del i
utvecklingenav Visborgsomradet.Skyltplats pa Regionens
mark upplatesavgaldsfritt.
Exploatörenförbinder sig att under hela byggnadstiden
tillse att all trafik på omgivandegator kanfortga på ett
trafiksäkertoch kapacitetsmassigtacceptabeltsatt.
Exploatörenskall lämna in trafikanordningsritningari god
tid.

Byggnadsarbetena
skall bedrivasi sådanordningoch på
sa satt att hinder och storningari omgivningenundviks i
görligaste mån.
Under planerings- , projekterings- och utförandeskedena
ska Exploatörensvaraför samordningenav
ledningsdragningarnam.m. inom exploateringsområdet,
samt dessföljder utanför detta. Detta skall ske i samråd
med de ledningsdragandebolagen.
Exploatörenförbinder sig att, i den utsträckningsom följer
av lag, svaraför eventuellaskador på grannfastigheter.
@19
Tillstånd

Exploatörenansöker om al1aför exploateringens
genomförandenödvändigatillstand hos berorda

myndigheter
och
regionala
instanser,,/

5(6)

Exploaterlngsavtal del av Visby Visborg 'I :13

@:xo
Säkerhet

@21

Överlåtelse

! 22
Tvist

6(6)

Som säkerhet för rätta fullgörande av Exploatörens
åtagandenenligt e) 11 ska Exploatörenvid
expIoateringsavtaIetsundertecknandetill Regionen
överlämnasäkerhet som regionen kan godkänna.
Säkerhetenska e3vara tidsbegränsadoch ska gälla till ett
värde av 3 500 000 kr. Säkerhetskravet upphör när
exploatörenfullgjort sina åtaganden.

Detta avtalfår av exploatöreninte överlåtas på annan utan
regionensskriftligagodkännande.Om så ändå sker har
regionen ratt att av exploatörenutkräva de merkostnader
som kommunenåsamkasvid ett genomförandeav
detaljplanen.
Tvister om tillkomsten,tolkningen eller tillämpningenav
detta avtal skall avgöras av allmän svensk domstol enligt
gällande svensk rätt.

Detta avtal har upprättatsi två likalydandeexemplarvarav parterna tagit var sitt.
S ol nad en
" /(i 2013
För PEAB FU VISBY AB

HenFil( C'al'iSC.;On

Visbyden / 2013
För Region Gotland:

Åke Svensson

Ethel Forsberg
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EXPLOATERINGSAVT

AL

Mellan Region Gotland, org. nr. 212000- 0803, nedan kallad Regionen, och
Peab FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, samt Peab FU Visby Exploatering AB, org.
nr 556800- 9335, nedan kallad Exploatörerna, träffas härmed följande avtal.
Detta avtal ersätter delar av det tidigare exploateringsavtaletför Kv Skenet som antogs 2014- 01- 24, ärendenr RS 2013/803 och som finns bilagt detta avtal,
.
Följande paragrafer i bilaga 1 gäller dock fortsatt: 51- 3, g6- 1 0, g12- 13, g15- 19 samt
g21- 22. Ovriga paragrafer upphör att gälla vid tecknande av detta avtal.

%1Detaljplan och Markägande
Till grund för avtalet ligger gällande detaljplaner, pågående detaljplanearbeten samt
strukturplan för Visborgsområdet. ExpIoateringsomradet ligger inom fastigheterna
Gotland Visby Visborg I :13, Gotland Visby Skenet 2 och Gotland Visby Skenet 4
vilka ägs av Peab FU Visby AB samt fastigheten Gotland Visby Visborg 1 :19 vilken
ägs av Peab FU Visby Exploatering AB. ExpIoateringsomradet, nedan kallat Exploateringsområdet, redovisas i bifogad karta,
.

!2
Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid Region Gotland senast
2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet beslut godkänner detta avtal, regleringsavtal
avseende del av Visby Visborg I :13,
, och köpekontrakt avseende tomträtten Gotland Othem Eldern 6,
. Om dessa förutsättningar icke uppfylls är
detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om el annat
överenskommes.

!3
Målsättning
Exploateringsområdetska av Exploatörernaexploaterasför främst bostadsbebyggelse men även kontor, skola och handel mm. ExpIoateringsomradet kommer att delas upp i flera fastigheter i samband med exploateringen. Syftet är att reglera åtaganden för genomförandet inom detaljplaneområdet och åtgärder i angränsande områden nodvandigaför planens genomförande.
54
Overlåtelse

av mark

Exploatörenöverlåter till Regionen medfull äganderätt och utan ersättning de delar
av ExpIoateringsomradet som, enligt kommande detaljplaner skall inga i gator och
ovrig allmän platsmark,
. Denna mark skall genom fastighetsreglering överföras till Regionensfastighet Visborg 1 :9.
Områdena överlåts fria från inteckningar och andra belastningar av vad slag det vara
må.

Överlåtelsenkan ske etappvis och gällerförst i och med attförändringen av fastighetsindelningen skett för de överlåtna områdena, vilken vidtas i samband med erforderliga fastighetsbildningsförrättningar.
De överlåtna markområdena tillträds av Regionen så snart fastighetsbildningen registrerats eller vid annan överenskommen tidpunkt som anses nödvändigtför
exploateringens genomförande.
!5
Fastighetsbildning
Exploatörerna ansöker om och bekostar fastighetsbildning för genomförandet av
överlåtelsen enligt E
3 4 ovan. FastighetsbiIdningen ska genomföras sa snart som möjligt efter att detaljplanen för L3usetoch Lyktan vunnit laga kraft. Kopia av förrättnings akt sands till Regionen. Markbehovetför gatorna ar idag oklart och gatubredden
kommer att utredas och slutligen fastställas vid fastighetsbiIdningen. Exploatörerna
ska verka för att tillräcklig gatubredd kan erhållas även från mark som Exploatörerna
tidigare avyttrat utmed Vädursgatan, Regementsgatan och Lägergatan.
g6
Gemensamhetsanläggningar mm
Vissa an1äggningarinom kvartersmark skal1enligt detaljplanen inrättas som gemensamhetsanläggning. Dessa skall förvaltas av en eller flera samfäIlighetsföreningar. I
förekommande fall ansöker Exploatörerna om förrättning och svarar för förrattnings -

kostnaderna.Överlåtelseav mark skall ske utan krav på ersättningtill samfällighetsföreningarna.

%7
Vatten - och spillvattenanläggningar
I samband med fastighetsbildning skall ledningsrätt bildas för samtliga kommunala
VA- ledningar inom Exploateringsområdet enligt
, till förmån för Regionen.
Exploatörerna skall svara för förrättningskostnaderna.
!8
Undersökningar
Exploatörerna utför och bekostar geotekniska och eventuella arkeologiska undersökningar liksom andra undersökningar nödvändigaför exploateringens genomförande.
%9
Utförande av kommunala anläggningar
Exploatörerna svarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmark samt alla
anslutningar till allmän platsmark. Därmed svarar Exploatörerna ävenför anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanIäggningar.
Regionen ombesörjer och bekostar projektering och utbyggnad av all allmän platsmark inom Exploateringsomradet. Gatan skall dimensioneras enligt handboken
"Vägar och gators ufformning" (VGU) parm 1, avsnitt sektioni tätortgaturum. Gatornas överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållan den och kvalitån på utförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings AMA 98 med asfalt som ytskikt. Blivande lokalgata och huvudgata skall
förses med nytt slitlager. Där ny lokal- och huvudgata anlaggs och den delvis utgör

befintlig gata skall den i hela sin sektion förses med ny överbyggnad och beläggning.
Dagvattenfrågan skall lösas och gatudelen skall förses med belysning.
Regionens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att anläggningarna kan bet3änaden nya bebyggelsen inom Exploateringsområdet. På begäranfrån Exploatörerna skall Regionen upprätta en tidplan för arbetets bedrivande.

@IO
Gatukostnader och anläggningsavgifter
Exploatörerna är befriadefran gatukostnadsersättning avseende utförande av
gata/allmän platsmark inom ExpIoateringsområdet.

Regionen är huvudman för det allmänna VA- nätet. Exploatörerna eller annan fram tida fastighetsägare skall erlägga anslutningsavgift för vatten och avlopp för tillkommande anslutningar inom Exploateringsomradet enligt vid var tid gällande taxa. Befintliga byggnader anses ha erlagt anslutningsavgift.
!I I
ExpIoateringsersättning för angränsande infrastruktur
Regionen svarar för utbyggnaden och ombyggnaden för angränsande gator inklusive
gang- och cykelvagar, cirkulationsplatser, belysning och awattning. Dessa åtgärder
ska i största möjliga man utföras i sadan takt att anläggningarna kan betjäna Exploateringsområdet. På begäran från Exploatörerna ska Regionen upprätta en tidplan för
arbetets

bedrivande.

Exploatörernas andel av kostnaderna för exploateringsersättning och angränsande
infrastruktur är fyrtiomiljoner (40 000 000) kr som skall erläggas tio (10) bankdagar
efter det att villkoren i fi 2 är uppfyllda.
%12
Dagvatten
Exploatörernaförbinder sig, genom val av byggnadsmaterial, att inte förorena Exploateringsomradets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten genom exempelvis infiltration i marken. Ar det enligt Regionens bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvatten, får detta efter för dröjning enligt Regionens anvisningar, avledas från Exploateringsområdet. Dagvattenlösningarna skall utformas i samråd med Regionens tekniska förvaltning och enligt
förvaltningens anvisningar.

513
Bygg - och informationsskyltar
Exploatörernaförbinder sig att utan kostnadför Regionen kontinuerligt informera allmänheten med skyltar på plats om pågaende pro3ekteringoch byggnadsarbeten och
därvid ange Regionens medverkan i prolektet som del i utvecklingen av Visborgsomradet. Skyltarna är bygglovsbefriade och nagon ersättning för upplåtelse av i före kommande fall kommunal mark ska e3utga.

@14
Ovriga genomförandefrågor
Exploatörernaförbinder sig att under hela byggnadstiden tillse att all trafik på omgivande gator kanfortgå pa ett trafiksäkert och kapacitetsmassigt acceptabelt satt. Exploatörerna skall lämna in trafikanordningsritningar i god tid.

Exploatörernaförbinder sig att, i den utsträckning som följer av lag, svara för eventuella skador på grannfastigheter eller på Regionens mark orsakade av arbeten med
anläggningar som skall övertas av Regionen.
Användning av Regionens mark för etableringsytafår endast ske effer godkännande
från Regionen och nagon ersattning för upplåtelse av i förekommande fall kommunal
mark ska e3 utga.
!15
Tillstånd

Exploatörerna ansöker om alla för exploateringens genomförande nödvändiga tillstånd hos berörda myndigheter och regionala instanser.
%16
Tidplan
Anläggningarna som avser utbyggnad av allmän platsmark skall vara utförda efter
detaljplaneläggning senast till inflyttning inom ExpIoateringsområdet.
@17
Hållbarhet och miljö
Ambitionen är att Visborg skall utvecklas till en stadsdel med hög miljöprofil och med
en utformning av bostäder, grönområden och mötesplatser som samverkar till att
skapa en god livsmiljö för alla kategorier av människor. Denna ambitionsnivå ska
prägla både planläggning och genomförande i exploateringen av Exploateringsområdet.

@18
Overlåtelse

Exploatörerna äger överlåta sina rättigheter och skyldigheter eller delar därav enligt
detta avtal till annan juridisk person inom samma koncern i samband med att
exploateringsfastigheten eller del därav överlåtes till koncernbolaget ifråga. För överlåtelse till annan än koncernbolag skall Exploatörernaförst ha inhämtat skriftligt godkännande av Regionen. Sådant godkännande ska lämnas om Exploatörerna därvid
åtar sig att gentemot Regionen svara för Exploatörernas vid överlåtelsen återstående
förpliktelser gentemot Regionen enligt detta avtal.

! 19
Tvist

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av
allmän svensk domstol enligt gällande svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visby den

Visby den

För Peab FU Visby AB

för Peab FU Visby Exploatering AB

Visby den

För Region Gotland:

KöPEKONTRAKT

t) j! U-' -5(2,L -/ 1(z»

Mellan Peab Bostad AB, org.nr.556237- 5161, nedan kallad Säljaren, och
Region Gotland, org.nr. 212000- 0803, nedan kallad Köparen, träffas härmed
följande avtal.
gl
Overlåtelse/

köpeskilling

Säljaren överlåter och försäljer till Köparen tomträtten
Gotland Othem Ejdern 6, nedan kallad Tomträtten, för en

köpeskillingav TVÅMILJONER/
2 000 000/ KRONOR.
!2
Tillträde

!3
Köpeskillingens
erläggande

%4
Köpebrev och
inskrivning

!5
Inskrivningar
o dyl

!6
Avgifter o dyl

Det formella tillträdet sker den I augusti 2018 eller den dag
parterna skriftligt överenskommer, nedan kallad
Tillträdesdagen, och är villkorat av regionfullmäktiges beslut
enligt 9 9 nedan. Köparens rätt till tillträde till Tomträtten
förutsätter att köpeskillingen i sin helhet har betalats till
Säljaren.

Köpeskillingen erläggs kontant till av Säljaren anvisat
bankkonto på Tillträdesdagen.

Så snart köpeskillingen i sin helhet har betalats överlämnar
Säljaren köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att
Köparen ska erhålla inskrivning av tomträttsinnehav.
Inskrivning får inte sökas förrän köpebrev har upprättats. De
med köpet förenade inskrivnings- och
inteckningskostnaderna betalas av Köparen.
Tomträtten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är käntför
Säljaren omfattas Tomträtten inte av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella
fastighetsregistret.

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar
Tomträtten betalas av Sällaren för tiden fram till
Tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter.
Motsvarandefördelning skall gälla eventuella inkomster från
Tomträtten.

!7
Försäkring

Säljaren förbinder sig att hålla Tomträtten försäkrad enligt
Tullvärdesprincipenintill Tillträdesdagen. Skulle ersättningsgill
skada drabba tomträtten före Tillträdesdagen skall detta avtal
ändå fullföljas, mot att Köparen får skadeersättningen.
Eventuell självrisk betalas av Säljaren. Faran för Tomträtten

2(2)
!8
Tomträttens

Köparen har noga besiktigat Tomträtten och godtar dess

skick

skick och avstar härmed, med bindande verkan, från alla

anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister på
Tomträtten, även om dessa skulle vara att anse som dolda fel

enligt 4 kap 19 F3
jordabalken.
!9
Villkor

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visby den

/

2018

För Region Gotland

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Visby den

/

För Peab Bostad

2018
AB

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

b ':IC,,5 «, 5'

Avtal om köp av fast egendom

mellan

PEAB

FU VISBY

AB

och

REGION

GOTLAND

avseendedel avfastigheten
Gotland Visby Visborg 1:13

3

DEFINITIONF.R

3

öVERLÅTELSEFöRKLARING

3

KöPESKn,LING OCH KöPESKn,LINGENS ERLÄGGANDE

4
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Detta avtal om köp avfast egendom("Avtalet") har derinadagträffatsmellan:
Peab FU Visby AB, org. nr 556679- 4862,("Säljaren"), och
(2)

Region Gotland, org. nr 212000- 0803, ("Köparen").

Säljarenoch Köparenbenämnsnedangemensamt
"Parterna" ochindividuellt "Part".
BAKGRUND

(A)

Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:13
("Ursprungsfastigheten").

(B)

Köparen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:9
("Målfastigheten").

(C)

Säljaren önskar överlåta del av Urspmngsfastigheten,såsom markeratsi
,
("Fastigheten") till Köparenoch Köparenönskarförvärva Fastighetenfrån Sä5arenpå de
villkor somframgår av detta Avtal.
DEFINITIONER

I dettaAvtal skanedanstående
uttryck hafö5andeinnebörd.
"Avtar' avserdettaavtal om köp avfast egendomoch samtligabilagor därtill.
"Avtalsdagen" avserdagenför undertecknandet
av dettaAvtal.
"Fastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(C).
"Köparen" har denbetydelsesomangesi punkt(2) iingressen.
"Köpeskillingen" har denbetydelsesomangesi punkt 3.l.
"Målfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(B).
"Part" avser Sä5areneller Köparen var för sig, och"Parterna" avser Säljaren och Köparen
gemensamt.

"Säljaren" har denbetydelsesomangesi punkt(1) i ingressen.
"Säljarens Bankkonto" avserSäljarensbankkontomed kontonurmner87133- 5 hosNordea.
"Tillträdesdagen" avserden l augusti2018.

"Tillträdet" avser tidpunktenför när åtgärdernaunder punkterna7.2 och 7.3 nedan har
genornförts.
"Ursprungsfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(A).
öVERLÅTELSEFöRKLARING
2.1

Säljarenöverlåterochförsäljer härmedFastighetentill Köparenpå de villkor somframgår av
detta Avtal.

2.2

Tillträde till Fastighetenska ägarum på Tillträdesdagen.
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2.3

Säljarenöverlåter,i den mån det är möjligt, även de rättighetersom är hänförligatill
Fastigheten.

2.4

Parterna är av uppfattningen att de nyttjanderätter,servitut, ledningsrätter och andra
belastningarsom må belastaFastighetenska gälla med sammarätt i Målfastighetenoch
förbehållasvid fastighetsregleringen
enligt punkt 8.l.

2.5

Parternaär avuppfattningen
att deservihitellerandranyttjanderätter
sommågällatill förrnån
för Fastigheten ska gälla till förmån för Målfastigheten och förbehållas vid
fastighetsreg1eringen
enligt punkt 8.1.

2.6

Parternasär av uppfattningenatt Fastighetens
andelari gemensamhetsanläggningar
och
samfölligheter
skaovergatill Målfastigheten
vidfastighetsreg1eringen
enligtpunkt8.1.

2.7

Äganderätten
till Fastigheten
övergårtill Köparenpå Tillträdet,mot erläggande
av
Köpeskillingen.

KöPESKILLING OCH KöPESKILLINGENS ERLÄGGANDE
3.1

Köpeskillingen för
("Köpeskillingen").

3.2

Köpeskillingenskaerläggaskontantpå Tillträdet,medvaluteringsammadag,till Säljarens

Fastigheten

är

trettioåttarniljoner (38 000 000)

kronor,

Bankkonto.

FöRDELNING AV INT ÄKTER OCH KOSTNADER
4.1

Skatter,räntor,avgiftereller kostnaderhän:förligatill Fastigheten,
inklusivefastighetsskatt
och/ellerfastighetsavgift,skabetalasav Säl)aren
till dendel deavserochbelöperpatidenföre
Tillträdesdagen
(oaktatattdemåförfalla till betalningefterTillträdesdagen),
ochavKöparen
till den del de avseroch belöperpå tiden efter Tillträdesdagen(oaktat att de måförfalla till
betalningföre Tilltradesdagen).
Hyror,rantorochandraintäkterhänförligatill Fastigheten
ska
fördelas och gottsla'ivasefter sarnmaprincip.

4.2

Säljarenska se till att leverantörer,per Tillträdesdagen,
läser av Fastighetens
mätareför
förbrukning av el, vatten,värmeoch andralilaiande nyttigheter.

4.3

Parternaär medvetnaom att Säljarenkomrneratt ansvaraför erläggandeav prelirninär
fastighetsskattgentemotskattemyndigheten
avseende
helaar 2018för Fastigheten.
Parterna
är docköverensom att denpreliminara
fastighetsskatten
skafördelasmellanParterna
enligt
principernai punkt 4.l varvid såledesKöparenska erföggafastighetsskatten
för tiden efter
Tillträdet på Tillträdesdagen.
FARÅNS öVERGÅNG

Säljarenstårfaran för Fastigheten
intill Tillträdesdagen.
Köparenstårfaran från och med
Tillträdesdagen.
Dettagällerävenom Fastigheten
inte har tilltratts av Köparenpå grundav
Köparensdröjsmålellerandraomständigheter
hänförligatill Köparen.
ÅTGÄRDER MELLÅN AVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN
6.1

Säljarenskafrån Avtalsdagentill Tillträdesdagen
fortsätta att förvalta Fastigheten
på
sedvanhgtsatt.Sä5aren
förbindersig att mtesagaupp,ändraeller träffa nya väsentligaavtal
somskullebindaKöparenefterTillträdetellerfatta viktigarebeslutangående
Fastigheten
utan
Köparensskriftliga godkännande.
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TILLTRÄDE
7. l

Tillträde till Fastighetenskaägamm kl. 10.OO
på Tillträdesdagenpå Säljarenskontor.

7.2

På Tillträdet ska Säljarenmot att Köparenuppfyllervad somangesi punkt 7.3 överlämna
väsentliga
handlingar
somavserFastigheten,
ochsomar avbetydelse
för Köparenl egenskap
avfastighetsägare,
sasomnyttjanderätts
- ochservitutsavtal
(i originaliförekommandefall och
annarsikopia), ritmngaroch bygglovshandlingar,
och som Sä5areniruiehar.

7.3

PåTillträdetska,medTillträdesdagen
somvaluteringsdag,
Köparenmotatt Säljarenuppfyller
vadsomangesi punkt7.2ovankontanterläggaKöpeskillingen,genombetalningtill Säljarens
Bankkonto.

7.4

SedanKöparentill fullo erlagt Köpeskillingenenligt punkt 7.3 ovan ska Parternapå
Tillträdesdagen
underteckna
ett(1) köpebrev,vilket skaupprättas
genomSäljarens
försorg.
Sällarenskatill Köparenpå Tillträdesdagen
överlamnadetkvitteradeköpebrevet.
ÅTGÅRDER EFTER TILLTRÄDESDAGEN

KöparenskaomedelbartefterTillträdesdagen
läggaköpebrevetsomutfördatsi enlighetmed
punkt7.4 till grundför ansökanomfastighetsreg1ering.
Fastighetsreg1eringen
skasyftatill att
Fastigheten
reglerasin i Målfastigheten,sasom
framgårnarrnareav
. Sä13aren
ska
ha insyn i fastighetsregleringsförfarandet
och bli kontinuerligtinformerad avseendenämnda
processav Köparen.Det åliggerKöparenatt driva ärendetochgorasitt ytterstaför att tillse att
fastighetsreglertngengenomförs,varvid Säljarenska bistå Köparen.I enlighet med dessa
åtaganden
förbinder sig Parternaatt 1o3a1tmedverkatill att fastighetsreg1eringen
kan
genomförasoch lämna eventuellamedgivandenoch samtyckensamt inga eventuella
kompletterandeöverenskormnelser
med enahandainnehåll som må krävas samt att,
omedelbartefter lantmäterimyndighetens
beslutom fastighetsreglering,
godkännabeslutet.
Vidareaccepterar
Parterna
attutanytterligarevederlag
finna sigssådana
mindrejärnkningar
beträffande granser, sarskilda rättigheter och dylikt samt andra nödvändigabeslut som
lantmäteriet

tar.

FASTIGHETENS
9.1
9.2

SKICK

M.M.

Fastighetenöverlåtsi befintligt skick.

Köparen har uppmanatsoch givits tillfölle att ingåendebesikta och i övrigt undersökaalla
förhållandensomror Fastigheten
ochfömtsättmngarna
för köpetavFastigheten.
Köparenhar
självskaffatsignoggram'i
kännedom
om deplanbestäimnelser,
myndighetsbeslut
ochöwiga
frågor av betydelsesom berör Fastighetenoch köpet s ovrigt. Köparen godtar därR5r
Fastighetens
slacksamtdessanvändmngs
- ochdispositionsmöj1igheter.
Markundersökningar,
, som har genomförts, av Säljaren, har inte visat pa nagra förekommande
föroreningar.Det noterasatt Forsvarsmakten
tidigarebedrivitverksamhet
på Fastigheten
och
gentemotSäl)aren
patagitsigatt svaraför erforderligasaneringsåtgarder
till s kMindre känslig
markanvändmng.
Skulledet ändavisa sig attföroremngarutovervad somframgårav Bilaga
9.2finns påFastigheten
skalleventuellterforderligmarksanering
upptill s k Mindrekänslig
markanvändmng
intill ettbeloppom3 800000kronor,inklusiveerforderliga
undersökrungar
och utredningar,bekostasoch genornförsav Säljaren.
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OFFENTLIGGöRANDE

Allt offentliggörandeiform av pressreleaser
m.m.medanledningav överlåtelsenskaskeefter
samråd mellan Parterna. Parterna är dock medvetna om att överlåtelsen

kommer

att bli

offentlig när Köparensökerfastighetsregleringenligt punkt 8.1.
SEKRETESS

Såvittinte amat särskiltöverenskommes
förbinder sig Parternamedde begränsningar
som
följer av tvingadelag, noteringsavtalvid börs Part är bundenav och tillämpligaföreskri:aer
och rekommendationersamtgod aktiemarknadssed,att behandladettaAvtal konfidentiellt och
inte för utomstående
yppavillkoren häri. Allt offentliggörandemedanledningav överlåtelsen
ska skei enlighet med punkt lO.
FULLSTÅNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR
12.1

DettaAvtal utgör Parternas
fullständigaregleringav samtligadefrågor somAvtalet berör och
dettaAvtal ersattersamtligaskriftliga eller muntligaåtaganden
och utföstelsersomföregått
detsamma.

12.2

Ändringar
avochtilläggtill dettaAvtalskaför attvarabindande
varaskriftligenavfattade
och
undertecknade

av Parterna.

KOSTNADER
13.1

Vardera Part ska bära sina egna kostnader,vilka orsakasi sambandmed förberedelser,
förhandlingar och genomförandetav Avtalet.

13.2

Köparenskaerläggakostnaderför sökandeavfastighetsregleringavseendeFastighetenochär
såledesensamansvarigför att sådankostnadbetalas.
öVERLÅTELSE

IngenderaPartenska ha rätt att överlåtadetta Avtal eller rättighetereller skyldigheter
hänförligatill dettaAvtal utan denandrePartensskriftliga medgivandedärtill.
VILLKOR

DettaAvtal gällerunderfömtsättning att regionfullmäktigevid RegionGotlandsenast201809- 24 genomlaga kraft vum'ietbeslutgodkännerdettaavtal, exploateringsavtal
avseende
Visby Visborg 1:13 och1:19 samtVisby Skenet2 och4,
, och köpekontrakt
avseende
tomträttenGotlandOthemEldern6,
. Omdessaförutsättmngar
icke
uppfyllsär dettaAvtalförfallet, varvidvarderapartenskallbärasinaegnakostnader,om e3
annat överenskomrnes.

TILLÄMPLIG

LAG OCH TVISTER

16.1

Svenskmateriell rätt skatillämpas på dettaAvtal.

16.2

Tvist i anledningav detta Avtal ska slutligt avgörasgenomskiljedom enligt Reglerför
StockholmsHandelskaimnares
Skiljedomsinstitut.Skil)eförfarandetskaägarum sStockholm.
Det svenskaspråketskaanvändass ski13eförfarandet.
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16.3

Skiljeförfarandesompåkallatsmedhänvisningtill dennaskiljeklausulomfattasav sekretess.
Sekretessen ornfattar all information

som framkomtner

under förfarandet liksom beslut eller

skiljedomsommeddelasi anledningav :förfarandet.
Information somomfattasav sekretess
får
inte i nagonforrn vidarebefordrastill tredjepersonutandenandraPartensskriftliga samtycke,
Part ska emellertidinte varaförhindrad att vidarebefordrasadaninformationför att pa bästa
sätt tillvarata sin rätt mot den andra Partenmed anledningav tvisten eller om en sådan
skyldighetföljer avförfattning,föreskrift, myndighetsbeslut,
börskontrakteller motsvarande.
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Detta Avtal har upprättatsi två (2) originalexemplar,av vilka Parternaerhållit var sitt.

Visby den

Peab FU Visby AB

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Region Gotland

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Bevittnas:

Bevittnas:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:
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KöPEKONTRAKT
Mellan Peab Bostad AB, org.nr.556237- 5161, nedan kallad Säljaren, och
Region Gotland, org.nr. 212000- 0803, nedan kallad Köparen, träffas härmed
följande avtal.
51
Overlåtelse/

köpeskilling

Säljaren överlåter och försäljer till Köparen tomträtten
Gotland Othem Ejdern 6, nedan kallad Tomträtten, för en

köpeskillingav TVÅMILJONER/2 000 000/ KRONOR.
%2
Tillträde

53
Köpeskillingens
erläggande

%4
Köpebrev och
mskrivning

!5
Inskrivningar
o dyl

!6
Avgifter o dyl

Det formella tillträdet sker den 1 augusti 2018 eller den dag
parterna skriffligt överenskommer, nedan kallad
Tillträdesdagen, och är villkorat av regionfullmäktiges beslut
enligt e) 9 nedan. Köparens rätt till tillträde till Tomträtten
förutsätter att köpeskillingen i sin helhet har betalats till
Säljaren.

Köpeskillingen erläggs kontant till av Säljaren anvisat
bankkonto på Tillträdesdagen.

Så snart köpeskillingen i sin helhet har betalats överlämnar
Säljaren köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att
Köparen ska erhålla inskrivning av tomträttsinnehav.
Inskrivning får inte sökas förrän köpebrev har upprättats. De
med köpet förenade inskrivnings - och
inteckningskostnaderna betalas av Köparen.

Tomträtten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är känt för
Säljaren omfattas Tomträtten inte av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella
fastighetsregistret.

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar
Tomträtten betalas av Säljaren för tiden fram till
Tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter.
Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
Tomträtten.

57
Försäkring

Säljaren förbinder sig att hålla Tomträtten försäkrad enligt
fullvärdesprincipen intill Tillträdesdagen. Skulle ersättningsgill
skada drabba tomträtten före Tillträdesdagen skall detta avtal
ändåfullföljas, mot att Köparenfår skadeersättningen.
Eventuell självrisk betalas av Säljaren. Faran för Tomträtten

2(2)
!8
Tomträttens

Köparen har noga besiktigat Tomträtten och godtar dess

skick

skick och avstar härmed, med bindande verkan, från alla

anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister på
Tomträtten, även om dessa skulle vara att anse som dolda fel

enligt 4 kap 19 e3jordabalken.
!9
Villkor

Detta avtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid
Region Gotland senast 2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet
beslut godkänner detta avtal, exploateringsavtal avseende
Visby Visborg I :13 och I :19 samt Visby Skenet 2 och 4,
, och regleringsavtal avseende del av Visby Visborg
I :13,
. Om dessa förutsättningar icke uppfylls är
detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna
kostnader, om ej annat överenskommes.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visbyden

/

2018

För Region Gotland

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Visby den
For P

b

/

2018
d AB

ÅkeTr'tebtiyi
Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Linder

a)c,5 r< (i, I

»i
EXPLOATERINGSAVT

-

AL

Mellan Region Gotland, org. nr. 212000- 0803, nedan kallad Regionen, och
Peab FU Visby AB, org. nr. 556679- 4862, samt Peab FU Visby Exploatering AB, org.
nr 556800- 9335, nedan kallad Exploatörerna, träffas härmedföljande avtal.
Detta avtal ersätter delar av det tidigare exploateringsavtaIetför Kv Skenet som antogs 2014- 0'1- 24, ärendenr RS 2013/803 och som finns bilagt detta avtal,
.
Följande paragrafer i bilaga I gäller dock fortsatt: g1- 3, g6- 1 0, g12- 13, g15- 19 samt
g21- 22. Ovriga paragrafer upphör att gälla vid tecknande av detta avtal.
51 Detaljplan och Markägande
Till grund för avtalet ligger gällande detaljplaner, pågående detaljplanearbeten samt
strukturplan för Visborgsområdet. ExpIoateringsomradet ligger inom fastigheterna
Gotland Visby Visborg 'l :'l 3, Gotland Visby Skenet 2 och Gotland Visby Skenet 4
vilka ägs av Peab FU Visby AB samt fastigheten Gotland Visby Visborg I :19 vilken
ägs av Peab FU Visby Exploatering AB. Exploateringsomradet, nedan kallat Exploateringsområdet, redovisas i bifogad karta,
.
!2
Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att regionfullmäktige vid Region Gotland senast
2018- 09- 24 genom laga kraft vunnet beslut godkänner detta avtal, regleringsavtal
avseende del av Visby Visborg 4:13,
, och köpekontrakt avseende tomträtten Gotland Othem Ejdern 6,
. Om dessa förutsättningar icke uppfylls är
detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om e3annat
överenskommes.

53
Målsättning
Exploateringsområdet ska av Exploatörerna exploateras för främst bostadsbebyggelse men även kontor, skola och handel mm. Exploateringsområdet kommer att delas upp i flera fastigheter i samband med exploateringen. Syftet är att reglera åtaganden för genomförandet inom detaljplaneområdet och åtgärder i angränsande områden nödvändiga för planens genomförande.
%4
Overlåtelse

av mark

Exploatören överlåter till Regionen med full äganderätt och utan ersättning de delar
av Exploateringsområdetsom, enligt kommandedetaljplanerskall inga i gator och
ovrig allmän platsmark,
. Denna mark skall genom fastighetsreglering överföras till Regionensfastighet Visborg I :9.
Områdena överlåts fria från inteckningar och andra belastningar av vad slag det vara
ma.

Överlåtelsenkan ske etappvis och gällerförst i och med attförändringen av fastighetsindelningen skett för de överlåtna områdena, vilken vidtas i samband med erforderliga fastighetsbildningsförrättningar.
De överlåtna markområdena
tillträds av
strerats eller vid annan överenskommen

Regionen så snart fastighetsbiIdningen regitidpunkt som anses nödvändigt för

exploateringens genomförande.
!5
Fastighetsbildning
Exploatörerna ansöker om och bekostar fastighetsbildning för genomförandet av
överlåtelsen enligt @4 ovan. Fastighetsbildningen ska genomföras sa snart som möjligt efter att detaljplanenför Lluset och Lyktan vunnit laga kraft. Kopia av förrättnings akt sands till Regionen. Markbehovet för gatorna ar idag oklart och gatubredden
kommer att utredas och slutligen fastställas vid fastighetsbildningen. Exploatörerna
ska verka för att tillräcklig gatubredd kan erhållas även från mark som Exploatörerna
tidigare avyttrat utmed Vädursgatan, Regementsgatan och Lägergatan.
%6
Gemensamhetsanläggningar
mm
Vissa anläggningar inom kvartersmark ska1lenligt detaljplanen inrättas som gemensamhetsanläggning. Dessa skall förvaltas av en eller flera samfällighetsföreningar. I
förekommande fall ansöker Exploatörerna om förrättning och svarar för förrättnings -

kostnaderna.Överlåtelseav mark skall ske utan krav på ersattningtill samfällighetsföreningarna.
g7
Vatten - och spiIIvattenanläggningar
I samband med fastighetsbildning skall ledningsrätt bildasför samtliga kommunala
VA- ledningar inom Exploateringsområdet enligt
, till förmån för Regionen.
Exploatörerna skall svara för förrättningskostnaderna.
%8
Undersökningar
Exploatörerna utför och bekostar geotekniska och eventuella arkeologiska undersökningar liksom andra undersökningar nödvändigaför exploateringens genomförande.

%9
Utförande av kommunala anläggningar
Exploatörerna svarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmark samt alla
anslutningar till allmän platsmark. Därmed svarar Exploatörerna även för anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanIäggningar.
Regionen ombesörjer och bekostar projektering och utbyggnad av all allmän platsmark inom Exploateringsomradet. Gatan skall dimensioneras enligt handboken
"Vägar och gators ufformning" (VGU) parm 1, avsnitt sektion t tätortgaturum. Gatornas överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållan den och kvaliten på utförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings AMA 98 med asfalt som ytskikt. Blivande lokalgata och huvudgata skall
fö rsesmed nytt slitlager.Där nylokal- och huvu
dgata anlaggsoch dendelvis utgör

befintlig gata skall den i hela sin sektion förses med ny överbyggnad och beläggning.
Dagvattenfrågan skall lösas och gatudelen skall förses med belysning.
Regionens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att anläggningarna kan bet3änaden nya bebyggelsen inom ExpIoateringsområdet. På begäran från Exploatörerna skall Regionen upprätta en tidplan för arbetets bedrivande.
%10
Gatukostnader och anläggningsavgifter
Exploatörerna är befriade från gatukostnadsersättning avseende utförande av
gata/allmän platsmark inom Exploateringsområdet.

Regionen är huvudman för det allmänna VA- nätet. Exploatörerna eller annan fram tida fastighetsägare skall erlägga anslutningsavgiftför vatten och avlopp för tillkommande anslutningar inom Exploateringsområdet enligt vid var tid gällande taxa. Befintliga byggnader anses ha erlagt anslutningsavgift.
%II
Exploateringsersättning för angränsande infrastruktur
Regionen svarar för utbyggnaden och ombyggnadenför angränsande gator inklusive
gang- och cykelvagar, cirkulationsplatser, belysning och awattning. Dessa åtgärder
ska i största möjliga mån utföras i sådan takt att anläggningarna kan betjäna Exploateringsområdet. På begäran fran Exploatörerna ska Regionen upprätta en tidplan för
arbetets

bedrivande.

Exploatörernas andel av kostnaderna för expIoateringsersättning och angränsande
infrastruktur är fyrtiomiljoner (40 000 000) kr som skall erläggas tio (IO) bankdagar
efter det att villkoren i e32 är uppfyllda.
%12
Dagvatten
Exploatörernaförbinder sig, genom val av byggnadsmaterial, att inte förorena Exploateringsomradets dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten genom exempelvis infiltration i marken. Ar det enligt Regionens bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvatten, Tårdetta eTterför dröjning enligt Regionens anvisningar, avledas från Exploateringsområdet. Dagvattenlösningarnaskall utformas i samråd med Regionenstekniskaförvaltning och enligt
förvaltningens anvisningar.
@13
Bygg - och informationsskyltar
Exploatörernaförbinder sig att utan kostnad för Regionen kontinuerligt informera allmanheten med skyltar pa plats om pågående prolektering och byggnadsarbeten och
därvid ange Regionens medverkan i prolektet som del i utvecklingen av Visborgsområdet. Skyltarna är bygglovsbefriade och nagon ersättning för upplåtelse av i före kommande fall kommunal mark ska e3utga.
,/

@14
Ovriga genomförandefrågor
Exploatörernaförbinder sig att under hela byggnadstiden tillse att all trafik på omgivande gator kan fortgå pa ett trafiksäkert och kapacitetsmassigt acceptabelt satt. Exploatörerna skall lämna in trafikanordningsritningar i god tid.

Exploatörernaförbinder sig att, i den utsträckning som följer av lag, svara för eventuella skador på grannfastigheter eller på Regionens mark orsakade av arbeten med
anläggningar som skall övertas av Regionen.
Användning av Regionens mark för etableringsytafår endast ske efier godkännande
från Regionen och nagon ersattning för upplåtelse av i förekommande fall kommunal
mark ska e3utga.
%15
Tillstånd

Exploatörerna ansöker om alla för exploateringens genomförande nödvändiga tillstånd hos berörda myndigheter och regionala instanser.
!16
Tidplan
Anläggningarna som avser utbyggnad av allmän platsmark skall vara utförda efter
detaljplaneläggning senast till inflyttning inom Exploateringsområdet.

517
Hållbarhet och miljö
Ambitionen är att Visborg skall utvecklas till en stadsdel med hög miljöprofil och med
en utformning av bostäder, grönområden och mötesplatser som samverkar till att
skapa en god livsmiljö för alla kategorier av manniskor. Denna ambitionsniva ska
prägla både planläggning och genomförande i exploateringen av Exploateringsområdet.

518
Overlåtelse

Exploatörerna äger överlåta sina rättigheter och skyldigheter eller delar därav enligt
detta avtal till annan juridisk person inom samma koncern i samband med att
exploateringsfastigheten eller del därav överlåtes till koncernbolaget ifråga. För överlåtelse till annan än koncernbolag skall Exploatörernaförst ha inhämtat skriftligt godkännande av Regionen. Sådant godkännande ska lämnas om Exploatörerna därvid
åtar sig att gentemot Regionen svara för Exploatörernas vid överlåtelsen återstående
förpliktelser gentemot Regionen enligt detta avtal.

%19
Tvist

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av
allmän svensk domstol enligt gällande svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemp1arvarav parterna tagit var sitt.
Visby den

Visby den

För Peab FU Visby AB

för Peab FU Visby Exploatering AB

Visby den

För Region Gotland:

')! ; /( , S'( :, Cj .2
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Detta avtal om köp avfast egendom("Avtalet") har deruiadag träffats mellan:
Peab FU Visby ÅB, org. nr 556679- 4862,("Säljaren"), och
(2)

Region Gotland, org. nr 212000- 0803, ("Köparen").

Säljarenoch Köparenbenärru'is
nedangemensamt
"Parterna" ochindividuellt "Part".
BAKGRTJND

(A)

Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:13
("Ursprungsfastigheten").

(B)

Köparen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Gotland Visby Visborg 1:9
("Målfastigheten").

(C)

Säljaren önskar överlåta del av Urspmngsfastigheten,såsom markeratsi J,
("Fastigheten") till Köparenoch Köparenönskarförvärva Fastighetenfrån Sä5arenpå de
villkor somframgår av detta Avtal.
DEFINITIONER

I dettaAvtal skanedanstående
uttryck haföljande innebörd.
"Avtar' avserdetta avtal om köp avfast egendomoch samtligabilagor därtill.
"Avtalsdagen" avserdagenför undertecknandetav detta Avtal.

"Fastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(C).
"Köparen" har denbetydelsesomangesi punkt(2) i ingressen.
"Köpeskillingen" har den betydelsesom angesi punkt 3.l.

"Målfastigheten" har denbetydelsesomangesipunkt (B).
"Part" avserSäljareneller Köparenvarför sig, och"Parterna" avserSäljarenoch Köparen
gemensamt.

"Säljaren" har denbetydelsesomangesi punkt(1) i ingressen.
"Säljarens Bankkonto" avserSäljarensbankkontomedkontonurnmer87133- 5 hosNordea.
"Tillträdesdagen" avser den I augusti 2018.

"Tillträdet" avser tidpunktenför när åtgärdernaunder punkterna7.2 och 7.3 nedan har
genornförts.
"Ursprungsfastigheten" har denbetydelsesomangesi punkt(A).
öVERLÅTELSEFöRKLÅRING
2.1

Säljarenöverlåterochförsäljer härrnedFastighetentill Köparenpå de villkor somframgår av
detta Avtal.

2.2

Tillträde till Fastighetenska ägamm på Tillträdesdagen.
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2.3

Säljaren överlåter,i den mån det är möjligt, även de rättigheter som är hänförliga till
Fastigheten.

2.4

Parterna är aV uppfattningen att de nyttjanderätter,servitut, ledningsrätter och andra
belastningarsom må belastaFastighetenska gälla med saimnaratt s Målfastighetenoch
förbehållasvid fastighetsregIeringen
enligt punkt 8.1.

2.5

Parternaär avuppfattningen
att deservitutellerandranyttjanderätter
sommågällatill förrnån
för Fastigheten ska gälla till förmån för
fastighetsreg1eringenenligt punkt 8.1.

Målfastigheten och förbehållas vid

2.6

Parternasär av uppfattningenatt Fastighetensandelari gemensarnhetsan1äggningar
och
samfölligheterskaövergatill Målfastighetenvid fastighetsregleringen
enligt punkt 8.1.

2.7

Äganderätten
till Fastigheten
övergårtill Köparenpå Tillträdet,mot erläggande
av
Köpeskillingen.
KöPESKILLING

OCH KöPESKILLINGENS

ERLÄGGANDE

3.1

Köpeskillingen för
("Köpeskillingen").

3.2

Köpeskillingenska erläggaskontantpå Tillträdet, med valuteringsarnmadag, till Säljarens

Fastigheten är

trettioåttamiljoner (38000000)

kronor,

Bankkonto.

FöRDELNING AV INTÅKTER

OCH KOSTNADER

4.1

Skatter,räntor, avgifter eller kostnaderhänförliga till Fastigheten,inklusive fastighetsskatt
och/ellerfastighetsavgi:ft,
skabetalasav Säl)aren
till dendeldeavserochbelöperpatidenföre
Tillträdesdagen
(oaktat att de måförfalla till betalningefterTillträdesdagen),och av Köparen
till den del de avseroch belöperpå tiden efter Tillträdesdagen(oaktat att de måförfalla till
betalningföre Tillträdesdagen).
Hyror,rantorochandraintäkterhänförligatill Fastigheten
ska
fördelas och gottskrivasefter sarnmaprincip.

4.2

Säljarenska se till att leverantörer,per Tillträdesdagen,läser av Fastighetensmätareför
förbmkning av el, vatten,värrneoch andraliknandenyttigheter.

4.3

Parternaär medvetnaom att Sä5arenkornmeratt ansvaraför erläggandeav preliminär
fastighetsskattgentemotskattemyndigheten
avseendehela år 2018för Fastigheten.Parterna
är dock överensom att denprelirmnarafastighetsskattenskafördelas mellan Parternaenligt
principernai punkt 4.1 varvid såledesKöparenska erläggafastighetsskattenför tiden efter
Tillträdet på Tillträdesdagen.
FARANS öVERGÅNG

Säljarenstårfaran för Fastighetenintill Tillträdesdagen.Köparen stårfaran från och med
Tillträdesdagen.Detta gäller även om Fastigheteninte har tillträtts av Köparenpå grund av
Köparensdröjsmåleller andraomständigheter
hänförligatill Köparen.
ÅTGÄRDER MELLÅN ÅVTALSDÅGEN ocn
6.1

TILLTRÄDESDAGEN

Säljarenska från Avtalsdagentill Tillträdesdagen
fortsätta att förvalta Fastighetenpå
sedvanligtsatt.Säljarenförbinder sig att mtesagaupp,ändraeller träffa nyaväsentligaavtal
somskullebindaKöparenefterTillträdetellerfatta vikttgarebeslutangående
Fastigheten
utan
Köparensskriftliga godkännande.
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TILLTRÄDE
7.1

Tillträde till Fastighetenskaägamm kl. lO.OOpå Tillträdesdagenpå Säljarenskontor.

7.2

På Tillträdet ska Säljarenmot att Köparenuppfyllervad somangesi punkt 7.3 överlämna
väsentligahandlingarsomavserFastigheten,
ochsomar avbetydelse
för Köparensegenskap
avfastighetsägare,
såsomnyttjanderätts
- och servitutsavtal
(i originali förekomrnandefall och
annarsi kopia), ritmngar ochbygglovshandlingar,
och somSäljarenimiehar.

7.3

PåTillträdet ska,medTillträdesdagensomvaluteringsdag,Köparenmot att Säljarenuppfyller
vad somangesipunkt 7.2 ovankontanterlaggaKöpeskillingen,genombetalningtill Sällarens
Bankkonto.

7.4

SedanKöparen till fullo erlagt Köpeskillingenenligt punkt 7.3 ovan ska Parternapå
Tillträdesdagenundertecknaett (1) köpebrev,vilket ska upprättasgenomSä5arensförsorg.
Sä13aren
skatill Köparenpå Tillträdesdagenöverlamnadet kvttteradeköpebrevet.
ÅTGÄRDER EFTER TILLTRÅDESDAGEN

8.1

KöparenskaomedelbartefterTillträdesdagen
läggaköpebrevetsomutfördatsi enlighetmed
punkt 7.4 till grundför ansökanomfastighetsreg1ering.
Fastighetsregleringen
ska syfta till att
Fastighetenreglerasin i Målfastigheten,sasomframgår narmareav
. Säl)arenska
ha insyn i fastighetsreglermgsförfarandet
och bli kontinuerligtinformeradavseendenämnda
processav Köparen.Det åliggerKöparenatt driva ärendetoch gorasitt ytterstaför att tillse att
fastighetsreg1eringen
genomförs,varvid Säljarenska bistå Köparen.I enlighet med dessa
åtagandenförbinder sig Parterna att 1o3a1tmedverka till att fastighetsreg1eringen
kan
genomföras och lämna eventuella medgivandenoch samtycken samt inga eventuella
kompletterandeöverenskommelsermed enahandainnehåll som må krävas samt att,
omedelbartefter 1antmäterimyndighetens
beslut om fastighetsreg1ering,
godkännabeslutet.
Vidare accepterarParternaatt utan ytterligarevederlagfinna sig s sadanarnindrejärnkningar
beträffandegränser, sarskilda rättigheter och dylikt samt andra nödvändigabeslut som
lantmäteriet

tar.

FASTIGHETENS
9.1

SKICK

M.M.

Fastighetenöverlåtsi befintligt skick.

9.2
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OFFENTLIGGöRÅNDE
Allt offentliggörandei form av pressreleaserm.m. med anledningav överlåtelsenska ske efter
samråd mellan

Parterna.

Parterna

är dock medvetna

om att överlåtelsen

kornmer

att bli

offentlig när Köparen sökerfastighetsregleringenligt punkt 8.l.
SEKRETESS

Såvitt inte aruiatsärskilt överenskornmes
förbinder sig Parternamed de begränsningarsom
följer av tvingadelag, noteringsavtalvid börs Part är bundenav och tillampliga föreskrifter
ochrekormnendationersamtgod aktiemarknadssed,
att behandladettaAvtal konfidentiellt och
inte för utomstående
yppavillkoren häri. Allt offentliggörandemedanledningav överlåtelsen
ska skei enlighetmedpunkt lO.
FUI,LSTÅNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR
12.1

Detta Avtal utgör Parternasfullständiga reglering av samtliga defrågor som Avtalet berör och
dettaAvtal ersattersamtligaskriftliga eller muntliga åtagandenoch ut:föstelsersomföregått
detsarnma.

12.2

Ändringaravochtilläggtill dettaAvtal skaför attvarabindande
varaskriftligenavfattade
och
undertecknade

av Parterna.

KOSTNADER
13.1

Vardera Part ska bära sina egna kostnader, vilka orsakasi samband med förberedelser,
förhandlingar och genomförandetav Avtalet.

13.2

Köparenskaerläggakostnaderför sökandeavfastighetsregleringavseendeFastighetenochär
såledesensamansvarigför att sådankostnadbetalas.
öVERLÅTELSE

higendera Parten ska ha rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter eller skyldigheter
hänförligatill dettaAvtal utanden andrePartensskriftliga medgivandedärtill.
VILLKOR

DettaAvtal gäller underfömtsättning att regionfullmäktigevid RegionGotlandsenast201809- 24 genomlaga kraft vumietbeslutgodkämierdettaavtal, exploateringsavtalavseende
Visby Visborg 1:13 och 1:19 samtVisby Skeriet2 och4,
, och köpekontrakt
avseendetomtrattenGotlandOthemE)dern6,
. Om dessaförutsättmngaricke
uppfylls är dettaAvtal förfallet, varvid varderapartenskall bärasinaegnakostnader,om el
amiat överenskomrnes.

TILIÅMPLIG

LAG OCH TVISTER

16.1

Svenskmateriellrätt skatillämpaspå dettaAvtal.

16.2

Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgörasgenom skiljedom enligt Reglerför
StockholmsHandelskarnrnaresSkil)edomsinstitut.Skil)eförfarandetska agamm s Stockholm.
Det svenskaspråketskaanvändas
i skiljeförfarandet.
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16.3

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisningtill dennaskiljeklausul omfattas av sekretess.
Sekretessen omfattar

all information

som frarnkommer

under förfarandet

liksom

beslut eller

ski5edom som meddelasi anledningavförfarandet.Information som omfattasav sekretess
får
inte snågonform vidarebefordras
till tredjepersonutandenandraPartensskriftliga samtycke.
Part ska emellertidinte varaförhindrad att vidarebefordrasadaninformationför att pa bästa
sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om en sådan
skyldighetföljer avförfattning, föreskrift, myndighetsbeslut,börskontrakteller motsvarande.
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Detta Avtal har upprättatsi två (2) originalexemplar,av vilka Parternaerhållit var sitt.

Visby den

Peab FU Visby AB

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Region Gotland

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Bevittnas:

Bevittnas:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:
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Bilaga 2

Område 2

Område 1
Skenet 2

Skenet 4

Bilaga C

Område 3

Område 5

Område 4

Område 1

Område 2

1.
3.
4.

2.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 21

Köpeavtal för förvärv av fastigheten Bro
Duss 2:2, Tingsbrogården
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-05-29, § 155
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-14
• Köpeavtal (överlåtelsavtal för fastigheten)
Anmärkning:

Avtalet skickas snarast via e-post till ledamöter och ersättare. Kompletteras
dock senast i separat utskick fredagen den 15 juni som läggs ut på Region
Gotlands hemsida: gotland.se.
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna
för en fastighetsreglering. Då Region Gotland inte äger några fastigheter i
Bro finns ingen möjlighet till fastighetsreglering.

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 155

Fastighetsaffär i Bro

RS 2018/461
AU § 173

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Region Gotland förvärvar fastigheten Bro Duss 2:2 från Nordisk Renting till en
köpeskilling motsvarande 52 150 000 kronor och i övrigt på de villkor som
framgår av bilagt köpekontrakt. Lagfartsavgift om 4,25 procent på 52 150 000
kronor tillkommer. Efter förvärv överlämnas fastigheten till tekniska nämnden för
förvaltning.
x Regionstyrelsen begär tilläggsanslag på 54 210 000 kronor för att genomföra
förvärvet inklusive lagfartskostnader. Tilläggsanslaget finansieras via regionens
egna kapital.
x

Regionstyrelsens beslut
x

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inför beslut i fullmäktige undersöka
möjligheter till fastighetsreglering.

Fastigheten Bro Duss 2:2 ligger i Bro med adress Bro Eriks 607 och Bro Duss 615633. På fastigheten är uppfört ett äldreboende (Tingsbrogården) samt tre bostadslängor med totalt 10 lägenheter. Äldreboendet är ursprungligen uppfört på 50-talet
samt ombyggt 2004-2005. Äldreboendet hyrs i sin helhet av regionen som i egen regi
bedriver ett väl fungerande särskilt boende för dementa. Avtalet tecknades på 20 år
och löper vidare fram tom 2026-06-30. Tomten omfattar totalt 22 572 m². Ej
bebyggda delar består förutom parkering av parkmark med rekreationsytor för de
boende. På nuvarande plats för bostadslängor finns framtida möjligheter för
expansion av Tingsbrogården alternativt nyproduktion av bostäder.
Regionen sålde fastigheten 2006 för 52,0 miljoner kronor till Nordisk Renting.
Regionen har nu fått frågan om intresse finns att köpa tillbaka fastigheten.
Köpeskillingen har fastställts till 52 150 000 kronor och är ett resultat av en
förhandling mellan parterna. Köpeskillingen motsvarar 15 938 kr/m² utslaget på
äldreboendets uthyrbara area, 3 372 m². Utgående hyra för äldreboendet som
regionen erlägger uppgår idag till knappt 4,0 miljoner kronor per år. Ett förvärv
enligt ovanstående köpeskilling är ekonomiskt fördelaktigt för regionen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att fastighetsöverlåtelseavtal gällande fastigheten
Bro Duss 2:2 från Nordisk Renting till en köpeskilling motsvarande 52 150 000
kronor godkänns.
Avtal gällande fastigheten kommer att undertecknas innan fullmäktiges sammanträde.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 155 forts
RS 2018/461
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Linder, exploateringsstrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Stefan Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inför beslut
i fullmäktige undersöka möjligheter till fastighetsreglering.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2018/461
14 maj 2018

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Fastighetsaffär Bro
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

•

Region Gotland förvärvar fastigheten Bro Duss 2:2 från Nordisk Renting till en
köpeskilling motsvarande 52 150 000 kronor och i övrigt på de villkor som
framgår av bilagt köpekontrakt under förutsättning att Tekniska nämnden och
Socialnämnden ställer sig bakom affären. Lagfartsavgift om 4,25 procent på 52
mnkr tillkommer. Efter förvärv överlämnas fastigheten till Tekniska nämnden för
förvaltning.
Regionstyrelsen begär tilläggsanslag på 54,21 mnkr för att genomföra förvärvet
inklusive lagfartskostnader. Tilläggsanslaget finansieras via regionens egna kapital.

Sammanfattning

Fastigheten Bro Duss 2:2 ligger i Bro med adress Bro Eriks 607 och Bro Duss 615633. På fastigheten är uppfört ett äldreboende (Tingsbrogården) samt tre
bostadslängor med totalt 10 lägenheter. Äldreboendet är ursprungligen uppfört på
50-talet samt ombyggt 2004-2005.

Äldreboendet hyrs i sin helhet av regionen som i egen regi bedriver ett väl
fungerande särskilt boende för dementa. Avtalet tecknades på 20 år och löper vidare
fram tom 2026-06-30.
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/461

Bostadslängorna är uppförda 1966 och har eftersatt underhåll. Säljaren har ansökt
om rivningslov då man bedömt att en ombyggnad av lägenheterna inte är
ekonomiskt försvarbar.
Tomten omfattar totalt 22 572 m². Ej bebyggda delar består förutom parkering av
parkmark med rekreationsytor för de boende. På nuvarande plats för bostadslängor
finns framtida möjligheter för expansion av Tingsbrogården alternativt nyproduktion
av bostäder.
Regionen sålde fastigheten 2006 för 52 mnkr till Nordisk Renting. Regionen har nu
fått frågan om intresse finns att köpa tillbaka fastigheten. Köpeskillingen har
fastställts till 52 150 000 kronor och är ett resultat av en förhandling mellan parterna.
Köpeskillingen motsvarar 15 938 kr/m² utslaget på äldreboendets uthyrbara area,
3 372 m².
Utgående hyra för äldreboendet som regionen erlägger uppgår idag till knappt 4
mnkr per år. Ett förvärv enligt ovanstående köpeskilling är ekonomiskt fördelaktigt
för regionen.

Ärendebeskrivning

Vid ett förvärv av fastigheten för 52 150 000 kr ersätts nuvarande hyresavtal med en
internhyra som beräknas med hjälp av internräntan, 2 procent för närvarande, samt
avskrivningar. Detta skulle innebära en årlig kostnad på cirka 3,1 mnkr. Därutöver
tillkommer kostnader för drift, underhåll, värme, vatten, el mm vilket är kostnader
som regionen även idag står för som hyresgäst.
HYRA
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
jun-26
Kapital hyra
-3 504 312 -3 556 877 -3 610 230 -3 664 383 -3 719 349 -3 775 139 -3 831 766 -3 889 243 -1 973 791
Återföring moms (18%)
630 776 640 238
649 841 659 589 669 483 679 525 689 718 700 064 355 282
Driftshyra
-995 530 -1 010 463 -1 025 620 -1 041 004 -1 056 619 -1 072 469 -1 088 556 -1 104 884 -560 729
Hyra övrigt
-105 000
-78 750
Summa hyra/år
-3 974 066 -4 005 852 -3 986 008 -4 045 798 -4 106 485 -4 168 083 -4 230 604 -4 294 063 -2 179 237
KÖP 52,150 Mkr
Internränta (2%)
Avskrivningar (25 år)
Internhyra
Drift & UH
Summa kostnad/år
Besparing

-1 043 000
-2 086 000
-3 129 000
-995 530
-4 124 530

-1 001 280
-2 086 000
-3 087 280
-1 010 463
-4 097 743

-959 560
-2 086 000
-3 045 560
-1 025 620
-4 071 180

-917 840
-2 086 000
-3 003 840
-1 041 004
-4 044 844

-876 120
-2 086 000
-2 962 120
-1 056 619
-4 018 739

-834 400
-2 086 000
-2 920 400
-1 072 469
-3 992 869

-792 680
-2 086 000
-2 878 680
-1 088 556
-3 967 236

-150 464

-91 891

-85 172

954

87 746

175 214

263 368

-750 960 -354 620
-2 086 000 -1 043 000
-2 836 960 -1 397 620
-1 104 884 -560 729
-3 941 844 -1 958 349
352 219

220 888

Internhyran är ett sätt att belasta verksamheten för användandet av lokalen. Ifall
fastigheten inte belånas blir det ingen extern räntekostnad. Visar det sig att
underhållsbehov och återinvesteringar understiger avskrivningarna, ökar
besparingspotentialen. Hyresalternativet har fördelen att framtida kostnader är kända
men innebär också en risk att regionens utgift blir högre än vad fastigheten
egentligen kostar. Sammantaget ger ett ägande regionen större handlingsfrihet och
möjlighet att få lägre externa kostnader.
På en externhyra för särskilda boenden har regionen rätt att återsöka moms med 18
% vilket ger att besparingen vid ett förvärv motsvarar cirka 100 tkr årligen i snitt
fram till avtalets utgång jämfört med att fortsätta hyra. Med regionens internränta om
2 % motsvarar besparingen fram till hyresavtalets utgång ett nuvärde på cirka 700 tkr.
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Regionens likviditet är för närvarande sådan att förvärvet kan finansieras med egna
medel vilket, i dagens ränteläge, är en fördel jämfört med att ha pengarna på banken.
Skulle köpeskillingen ändå finansieras med lån kommer det att ske med lån till rörlig
ränta p.g.a låneportföljens sammansättning. Lån med rörlig ränta ligger för
närvarande nära 0% ränta.
Kalkylen ovan visar besparingspotentialen fram till dess att gällande hyresavtal löper
ut. Efter hyresavtalets utgång kan en omförhandling ske av hyran alternativt förlängs
avtalet med oförändrad hyra. Utfallet i en framtida hyresförhandling är osäkert och
har därför inte medtagits i jämförelsen.
Köpeskillingen 2006, 52 mnkr utgjordes i första hand av ett stabilt hyresflöde från
regionen i 20 år. I takt med att åren går och det framtida, trygga hyresflödet minskar,
minskar fastighetens värde i en oförändrad marknad. Marknaden för s.k.
samhällsfastigheter har dock utvecklats starkt positivt sedan 2006 vilket sammanvägt
skulle försvara en köpeskilling på samma nivå som försäljningspriset 2006.
Utöver köpeskillingen belastas regionen av en lagfartskostnad motsvarande 4,25 %
på 52 mnkr vilket motsvarar 2,21 mnkr.
Under arbetet med att ta fram beslutsunderlag för transaktionen har
teknikförvaltningen informerats om det förestående förvärvet, sagt sig vara villiga till
att ta över förvaltningen av fastigheten samt varit delaktiga i den tekniska
undersökningen. Socialförvaltningen har informerats och uttalat sig positivt kring
pågående verksamhets syn på lokalerna idag och framgent. Tekniska nämnden
kommer att beredas ärendet den 30 maj och Socialnämnden den 14 juni.
Bedömning

I och med ett förvärv av fastigheten Bro Duss 2:2 för köpeskillingen 52 150 000
kronor minskar regionen kostnaderna för Tingsbrogården jämfört med en fortsatt
förhyrning. I förvärvet ingår också mark som på sikt kan skapa möjligheter för
utveckling av befintlig verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att förvärva fastigheten Bro Duss 2:2 från Nordisk Renting till en
köpeskilling motsvarande 52 150 000 kronor i enlighet med upprättat
fastighetsöverlåtelseavtal.

Beslutsunderlag

Fastighetsöverlåtelseavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF/FFA
SOF
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Köpeavtal för fastigheten Visby
Järnvägen 4
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-04-26, § 110
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-26
• Köpekontrakt Visby Järnvägen 4

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-26

RS § 110

Köpeavtal för fastigheten Visby Järnvägen 4

RS 2018/362
AU § 123

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Köpeavtal avseende överlåtelse av fastigheten Visby Järnvägen 4 till Gillöga AB,
för en köpeskilling av 12 800 000 kronor, godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14, § 309 att utse Gillöga AB som vinnare i markanvisningstävlingen avseende kv Järnvägen 4. Exploatören har nu för avsikt att
genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag.
Regionstyrelsen har tidigare beslutat om att godkänna markanvisningsavtal och
exploateringsavtal.
Detaljplanen för kvarteret Järnvägen 4 fastställdes av byggnadsnämnden 2018-03-14.
Beslutet om antagande kommer att vinna laga kraft tre veckor räknat från den
2018-03-20. Planen möjliggör cirka 20 lägenheter fördelade i ett flerbostadshus och
6 stadsradhus. Planens syfte är att möjliggöra ett hållbart, grönt bostadsområde med
hög arkitektonisk kvalitet som respekterar och berikar omgivningen. Planen följer
intentionerna i ”Program för Järnvägen” som godkändes av byggnadsnämnden
2013-12-12. Enligt programmet ska bebyggelsen uppföras i en trevåningsskala och
placeras nära de större gatorna, i detta fall Peder Hardings väg, för att skapa stadsmässighet.
Tidigare beslutade markanvisnings- och exploateringsavtal innebär att Visby
Järnvägen 4 anvisas till exploatören till och med 2018-12-31.
Priset låg fast till och med 2017-12-31 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts före detta datum, räknas upp med därför avsett indextal.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de köpehandlingar som tagits fram och som
exploatören har godkänt, är i enlighet med regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2016-12-14, samt att köpehandlingarna följer vad som tidigare beslutats i markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-26
Skickas till
Teknikförvaltningen, mark- och stadsmiljö
Karsten Indhe
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RS 2018/362
26 mars 2018

Anna Adler

Regionstyrelsen

Visby Järnvägen 4 köpeavtal
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
- godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpeavtal avseende
överlåtelse av fastigheten Visby Järnvägen 4 till Gillöga AB för en
köpeskilling av 12 800 000 kronor
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14 (RS§309) att utse Gillöga AB som vinnare i
markanvisningstävlingen avseende kv Järnvägen 4. Exploatören har nu för avsikt att
genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag.
Regionstyrelsen har tidigare beslutat om att godkänna markanvisningsavtal och
exploateringsavtal.
Detaljplanen för kvarteret Järnvägen 4 fastställdes av Byggnadsnämnden 2018-03-14.
Beslutet om antagande kommer att vinna laga kraft tre veckor räknat från den 201803-20.
Planen möjliggör cirka 20 lägenheter fördelade i ett flerbostadshus och 6 stadsradhus.
Planens syfte är att möjliggöra ett hållbart, grönt bostadsområde med hög
arkitektonisk kvalitet som respekterar och berikar omgivningen. Planen följer
intentionerna i ”Program för Järnvägen” som godkändes av byggnadsnämnden 201312-12. Enligt programmet ska bebyggelsen uppföras i en trevåningsskala och placeras
nära de större gatorna, i detta fall Peder Hardings väg, för att skapa stadsmässighet.
Tidigare beslutade markanvisnings- och exploateringsavtal innebär att Visby
Järnvägen 4 anvisas till exploatören till och med 2018-12-31.
Priset låg fast till och med 2017-12-31 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts före detta datum, räknas upp med därför avsett indextal.
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionfullmäktige godkänner
köpekontraktet.
- Tillträde till fastigheten är även villkorat av att bygglov beslutats och vunnit laga
kraft.
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- Köpeskillingen är baserad på den maximala byggrätt som detaljplanen medger och
innebär en total köpeskilling om 12 800 000 kronor.

Fastighetens läge

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de köpehandlingar som tagits fram och som
exploatören har godkänt, är i enlighet med regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2016-12-14, samt att köpehandlingarna följer vad som tidigare beslutats i
markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Förvaltningen föreslår därför att
regionstyrelsen beslutar att:
-

godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Järnvägen 4 till Gillöga AB för en
köpeskilling av 12 800 000 kronor.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gillöga AB, David Tomsic
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Gillöga AB (org. nr. 556779-1198), Karlavägen 23, 114 31
Stockholm, nedan kallad Köparen, har följande avtal träffats.
§1
Överlåtelse/
köpeskilling

§2
Tillträde

Regionen överlåter och försäljer till Köparen fastigheten
Gotland Visby Järnvägen 4. Köpeskillingen baseras på
den yta BTA till priset 6 050 kr/kvm BTA, d v s TOLVMILJONERÅTTAHUNDRATUSEN/12 800 000/KRONOR.
Försäljningens omfattning framgår av bifogad kartbilaga.
Gotland Visby Järnvägen 4 överlåtes i befintligt skick med
formellt tillträde den dag när bygglov medges om den infaller efter det att regionfullmäktiges/regionstyrelsens beslut
vunnit laga kraft. Om bygglov har medgivits före beslut i
regionfullmäktige/regionstyrelsen sker tillträdet den dag då
regionfullmäktiges/regionstyrelsens beslut vunnit laga kraft.
Köparens rätt till tillträde till fastigheten förutsätter att
köpeskillingen har betalats i sin helhet.
Regionfullmäktiges beslut avseende försäljningen vinner
laga kraft tre veckor efter den dag då regionfullmäktiges
justerade protokoll har anslagits i Regionens lokaler,
Visborgsallén 19.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen betalas i sin helhet kontant senast på tillerläggande
trädesdagen. Köpeskillingen betalas, utan föregående
debitering, till Region Gotland, bankgirokonto 339-8328
(Nordea), med angivande av vad köpeskillingen avser. Om
Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen och
inte reglerar denna efter framställan från Regionen äger
Regionen rätt att häva köpet.
Vid dröjsmål av inbetalning av köpeskillingen äger Regionen
rätt att debitera sedvanlig dröjsmålsränta, diskonto eller motsvarande + 6 %, fr o m den formella tillträdesdagen t o m
dagen då köpeskillingen inbetalats på Regionens bankgirokonto.
Äganderätten övergår inte till Köparen förrän köpeskillingen
är helt betald.

KÖPEKONTRAKT för Gotland Visby Järnvägen 4
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§4
Köpebrev och
lagfart

Så snart köpeskillingen har betalats överlämnar Regionen
köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att Köparen
ska erhålla lagfart. Lagfart får inte sökas förrän köpebrev har
upprättats.
De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnaderna betalas av Köparen.

§5
Inskrivningar
o dyl

§6
Avgifter o dyl

Fastigheten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är känt för
Regionen omfattas inte berörd fastighet av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella fastighetsregistret.
I köpeskillingen ingår inga anslutningsavgifter. Köparen
betalar avgifter för vatten-, spill-, dagvatten-, fiber-, fjärrvärme- och elanslutning enligt av GEAB fastställd taxa och
VA-taxa för Region Gotland som tillämpas vid tidpunkten
för nybyggnaden på fastigheten.
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar berörda fastigheter och som är hänförligt till ägandet av
fastigheten betalas av Regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
berörd fastighet.

§7
Försäkring

§8
Fastighetens
skick

Regionen förbinder sig att hålla Gotland Visby Järnvägen
4 försäkrad enligt fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen.
Skulle ersättningsgill skada drabba fastigheten före tillträdesdagen skall detta avtal ändå fullföljas, mot att
Köparen får skadeersättningen. Eventuell självrisk betalas
av Regionen. Faran för fastigheten övergår på Köparen
om den inte har tillträtts p g a Köparens dröjsmål.
Köparen har att utöva sin undersökningsplikt vad gäller
fastigheten och tagit del av den information som framgår
av gällande detaljplan samt inhämtat information från de
utredningar o dyl. som har gjorts, vilka kan rekvireras av
Köparen hos Regionen. Regionen har därmed informerat
om vad den känner till om fastighetens skick. Köparen har
noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot
Regionen på grund av fel eller brister på fastigheten, även
om dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap
19 § jordabalken.

KÖPEKONTRAKT för Gotland Visby Järnvägen 4
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§9
Detaljplanebestämmelser

§ 10
Exploateringsavtal

För berörd fastighet har detaljplan för bostadsändamål antagits. Köparen har tagit del av detaljplanens intentioner
samt planhandlingar med tillhörande beskrivning och bestämmelser som gäller för byggande inom fastigheten jämte
disposition av densamma.
Kommande exploatering ska ske enligt nämnda detaljplan,
det av Köparen inlämnade förslaget för tilldelning av mark
genom markanvisning samt ett mellan Regionen och
Köparen upprättat exploateringsavtal vilket reglerar ett
genomförande i nödvändiga delar samt ansvarsfördelningen mellan parterna.

§11 Markåtgärder, Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört övermiljöansvar
siktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska undersökningar. Utifrån dessa undersökningar åligger det
Regionen att utföra sanering av fastigheten enligt beslut om
efterbehandling i förorenat område. Det har inte i övrigt
framkommit något som kan anses föranleda eller tyder på
att ytterligare särskilda åtgärder fordras för byggnation inom
berörd fastighet. Köparen ansvarar därför för att utföra och
bekosta eventuella ytterligare undersökningar om så anses
nödvändigt för byggande och att eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a. exempelvis radonförekomst
vidtas.
§ 12
Servitut e likn./ Regionen, Gotlands Energiverk AB (GEAB), Telia och
inskrivningsrätt fiberoperatör/förening medges rätt att inom Gotland Visby
Järnvägen 4 nedlägga, bibehålla, underhålla och förnya
ledningar. Dessa rättigheter upplåts utan ersättning och
får säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning alternativt genom inskrivning i fastigheten i form av
servitut eller såsom nyttjanderätt.
§ 13
Köparens
garantier

§ 14
Villkor

Köparen lämnar följande garantier till förmån för Regionen. Garantierna avser förhållandena per avtalsdagen och
per tillträdesdagen. Köparen är behörig att ingå detta avtal
och fullgöra samtliga sina åtaganden enligt detta avtal och
garanterar att erforderlig finansiering har ordnats för att
kunna fullgöra samtliga sina skyldigheter enligt avtalet
liksom det mellan parterna ingångna exploateringsavtalet.
Detta avtal gäller endast under förutsättning att regionfullmäktige/regionstyrelsen för Region Gotland godkänner
detta och att regionstyrelsen för Region Gotland godkänner
därtill hörande exploateringsavtal samt att bygglov har

KÖPEKONTRAKT för Gotland Visby Järnvägen 4

4(4)
erhållits. Avtalets giltighet för Köparen är beroende av att
erforderligt antal (40 %) förhandsavtal tecknas i byggprojektet. Exploatören ska lämna en redovisning därom
senast 2018-05-31 i annat fall är avtalet gällande mot
denne. Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls
gäller inte detta köpeavtal.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.
Stockholm den

/

2018

För Gillöga AB
..................................................

……………....................……...….

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

..................................................
Visby den

/

……………....................……...….

2018

För Region Gotland

...................................................
Meit Fohlin

……………….......………...............
Peter Lindvall

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

...................................................

……………….................………......
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Köpeavtal för fastigheten Visby
Signallottan 1
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-04-26, § 111
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-19
• Köpeavtal Signallottan 1
• Markanvisningsavtal Signallottan 1
• Exploateringsavtal Signallottan 1

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-26

RS § 111

Markanvisningsavtal, exploateringsavtal,
köpekontrakt Signallottan 1

RS 2018/322
AU § 124

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Signallottan 1 till
Hemsehem AB, för en köpeskilling av 10 400 000 kronor, fastställs.

Regionstyrelsens beslut
x

Markanvisningsavtal och exploateringsavtal för fastigheten Visby Signallottan 1
med Hemsehem AB godkänns, med ändring i att tiden för färdigställande justeras i
exploateringsavtalet, från 2019 till 2020-12-31 (se § 10 utbyggnad, genomförande).

Regionstyrelsen beslutade 2016-09-22, § 224 att utse tre exploatörer som vinnare i
markanvisningstävling inom kv Signallottan. Regionstyrelseförvaltningen fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt köpekontrakt för respektive exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var Hemsehem AB. Parterna har nu enats om att
teckna markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt köpekontrakt för den aktuella
tomten, Signallottan 1, som företaget tilldelades i tävlingen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagna markanvisningsavtal,
exploateringsavtal samt köpeavtal är upprättade i enlighet med gällande riktlinjer
samt med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2016-09-22.
Arbetsutskottet begärde komplettering av markanvisningsavtalets krav
gällande hyresrätter och överlämnade därför ärendet till regionstyrelsen utan eget
yttrande. Kompletterad version av nämnda avtal har bifogats kallelse till dagens
sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelseförvaltningen meddelar att GotlandsHem AB önskar att tid för
färdigställande flyttas fram, från 2019 till 2020-12-31 (se § 10 utbyggnad, genomförande i exploateringsavtalet).
Meit Fohlin (S) yrkar att tid för färdigställande flyttas fram, från 2019 till 2020-12-31
(se § 10 utbyggnad, genomförande i exploateringsavtalet).
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vunnit bifall.
Ärendet föredras av Åsa Linder och Anna Adler, strateger, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-19
30 (40)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/322
19 mars 2018

Anna Adler

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpekontrakt Visby
Signallottan 1, Hemsehem AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättade markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt
köpekontrakt för fastigheten Visby Signallottan 1 med Hemsehem AB
godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Signallottan 1 till Hemsehem AB
för en köpeskilling av 10 400 000 kronor

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-09-22 (RS §224) att utse tre exploatörer som vinnare
i markanvisningstävling inom kv Signallottan. Regionstyrelseförvaltningen fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal,
exploateringsavtal samt köpekontrakt för respektive exploatör. En av de exploatörer
som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var Hemsehem AB. Parterna har nu
enats om att teckna markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt köpekontrakt för
den aktuella tomten, Signallottan 1, som företaget tilldelades i tävlingen.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Visby Signalottan 1, anvisas till exploatören till och med 2018-09-30 med
utgångspunkt i regionstyrelsens tilldelningsbeslut.

-

Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande av bostäder i form av
radhus, kedjehus och flerfamiljshus med en högsta bruttoarea om 6 500 kvm.
I samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om 1 600 kr/kvm
BTA, varför den totala köpeskillingen blir 10 400 000 kronor.

-

Priset ligger fast till 2018-09-30 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/322

-

Byggherren ska vid undertecknande av markanvisningsavtalet upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa planeringen av hela projektet.

-

Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i mellan parterna
upprättat exploateringsavtal.

Detaljplanen för bl.a. kvarteret Signallottan fastställdes av RF 2016-04-25. Planen för
Visby Signallottan 1 anger bostadsändamål i varierande våningsantal, dock högst fyra
våningsplan.
Fastighetens läge:

Exploateringsområdet utgörs av Signallottan 1, vilken markanvisats till exploatören.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Till grund för avtalet ligger detaljplan för bl. a kv Signallottan, dess
planbestämmelser och intentioner, genomförandebeskrivning och
detaljplanekarta, beslut om markanvisning (RS § 224 2016-09-22,) det av
Exploatören inlämnade anbudet och underlag avseende anvisning av marken
och gällande markanvisningsavtal mellan parterna..

-

Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse med upplåtelseform
hyresrätt inklusive därtill hörande anläggningar (vatten- och avlopp,
dagvatten, kvartersgata, lekområden mm).
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/322

-

Dagvatten från hårdgjorda parkeringsområden inom Fastigheten ska ledas till
ett utjämningsmagasin.

-

Exploatören beräknas under januari 2018 påbörja byggnationen av
bostadshus för färdigställande senast under 2019.

-

Exploateringsavtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.

Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
-

Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionfullmäktige
godkänner köpekontraktet.

-

Formellt tillträde den dag då bygglov medges om den dagen infaller efter det
att regionfullmäktiges beslut om försäljning vunnit laga kraft. Om bygglov
har medgivits före regionfullmäktiges beslut sker tillträdet den dag då
regionfullmäktiges beslut om försäljning vunnit laga kraft. Köparens rätt till
tillträde till fastigheten förutsätter att köpeskillingen har betalats i sin helhet.

-

Köpeskillingen är baserad på den maximala byggrätt som detaljplanen
medger och innebär en total köpeskilling om 10 400 000 kronor.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal,
exploateringsavtal samt köpeavtal är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer samt
med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2016-09-22 och förvaltningen
föreslår således att regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt
köpekontrakt för fastigheten Visby Signallottan 1 med Hemsehem AB.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Markanvisningsavtal
Bilaga 2. Genomförandeplan
Bilaga 3. Köpekontrakt
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
Karsten Indhe
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Hemsehem AB, (org.nr 559069-3908), Färgerigatan 17, 623 51
Hemse, nedan benämnd Köparen, har följande avtal (”Avtalet”) träffats.
§1
Överlåtelse/
köpeskilling

§2
Tillträde

Regionen överlåter och försäljer till Köparen fastigheten
Gotland Visby Signallottan 1 för en köpeskilling om
TIOMILJONERFYRAHUNDRATUSEN (10 400 000)
KRONOR. Försäljningen avser fastigheten Gotland Visby
Signallottan 1 enligt bifogad kartbilaga.

Gotland Visby Signallottan 1 överlåtes i befintligt skick med
formellt tillträde den dag när bygglov medges om den infaller efter det att regionfullmäktiges beslut om försäljning
vunnit laga kraft. Om bygglov har medgivits före regionfullmäktiges beslut sker tillträdet den dag då regionfullmäktiges
beslut om försäljning vunnit laga kraft. Köparens rätt till
tillträde till fastigheten förutsätter att köpeskillingen har
betalats i sin helhet.
Regionfullmäktiges beslut avseende försäljningen vinner
laga kraft tre veckor efter den dag då regionfullmäktiges
justerade protokoll har anslagits i Regionens lokaler,
Visborgsallén 19.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen betalas i sin helhet kontant senast på tillerläggande
trädesdagen utan föregående debitering från Regionen.
Köpeskillingen betalas till Region Gotland, bankgirokonto
339-8328 (Nordea), med angivande av vad köpeskillingen
avser. Om Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen och inte reglerar denna efter framställan från
Regionen äger Regionen rätt att häva köpet.
Vid dröjsmål av inbetalning av köpeskillingen äger Regionen
rätt att debitera sedvanlig dröjsmålsränta, diskonto eller motsvarande + 6 %, fr o m den formella tillträdesdagen t o m
dagen då köpeskillingen inbetalas på Regionens bankgirokonto.
Äganderätten övergår inte till Köparen förrän köpeskillingen
till fullo är betald.
§4
Köpebrev och
lagfart

Så snart köpeskillingen har betalats överlämnar Regionen
köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att Köparen
ska erhålla lagfart. Lagfart får inte sökas förrän köpebrev har
upprättats.
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De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnaderna betalas av Köparen.
§5
Inskrivningar
o dyl

§6
Avgifter o dyl

Fastigheten överlåtes gravationsfri. Regionen har ingen
kännedom om andra inskrivna rättigheter o dyl. än vad som
framgår av det officiella fastighetsregistret.

I köpeskillingen ingår inga anslutningsavgifter. Köparen
betalar avgifter för vatten-, spill- och dagvattenanslutning
enligt fastställd VA-taxa för Region Gotland som tillämpas
vid tidpunkten för nybyggnaden på fastigheten. Därutöver
betalar Köparen avgifter för anslutning till fjärrvärme och el
enligt fastställd taxa som tillämpas av Gotlands Energi AB.
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar berörd fastighet och som är hänförligt till ägandet av fastigheten betalas av Regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från berörd fastighet.

§7
Försäkring

§8
Fastighetens
skick

§9
Detaljplanebestämmelser

Regionen förbinder sig att hålla berörd fastighet försäkrad
enligt fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen. Skulle ersättningsgill skada drabba berörd fastighet före tillträdesdagen skall detta avtal ändå fullföljas, mot att Köparen får
skadeersättningen. Eventuell självrisk betalas av Regionen. Faran för fastigheten övergår på Köparen om den inte
har tillträtts p.g.a. Köparens dröjsmål.
Köparen har utövat sin undersökningsplikt vad gäller
fastigheten och tagit del av den information som framgår
av gällande detaljplan samt inhämtat information från de
utredningar o dyl. som har gjorts, vilka kan rekvireras av
Köparen. Regionen har därmed informerat om vad den
känner till om fastighetens skick. Köparen har noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot Regionen på grund av fel eller brister på fastigheten, även om
dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap 19 §
jordabalken.

För berörd fastighet gäller detaljplan för bostadsändamål, lagakraftvunnen 2016. Köparen har tagit del av
detaljplanehandlingar med tillhörande beskrivning och
bestämmelser som gäller för byggande inom fastigheten
jämte disposition av densamma.
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§ 10
Exploateringsavtal

Kommande exploatering ska ske enligt nämnda detaljplan,
det av Köparen inlämnade förslaget för tilldelning av mark
samt det mellan Regionen och Köparen överenskomna
exploateringsavtalet, vilket reglerar genomförandet i
nödvändiga delar.

§11 Markåtgärder, Regionen har, vilket bl. a framgår av detaljplanen, utfört
miljöansvar
mark-/miljö- och arkeologiska undersökningar samt översiktlig geoteknisk undersökning. Utifrån dessa undersökningar har i förekommande fall skett sanering av marken.
Ansvaret för förorenad mark följer gällande miljölagstiftning.
Det har inte i övrigt framkommit något som kan föranleda att
ytterligare åtgärder fordras för byggnation inom fastigheten.
Fastigheten får därför anses lämplig att bebygga. Regionen
har utfört arkeologiska undersökningar i den omfattning
som gällande regler föreskriver. Exploatören ansvarar
därför för att utföra och bekosta eventuella ytterligare
undersökningar om så anses nödvändigt för bebyggandet
och att vidta ev. byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a.
exempelvis radonförekomst vidtas.
§ 12
Servitut e likn./ Regionen medges rätt att inom del av Gotland Visby
inskrivningsrätt Signallottan 1 utan ersättning nedlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningar för i första hand vatten och
avlopp samt el till gatubelysning. Regionen medges därmed rätt att disponera en yta om 3,5 meters bredd längs
med fastighetsgränsen mot gatuområdena. Dessa rättigheter, liksom för ev. befintliga ledningar får säkerställas
genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning alternativt
genom inskrivning.
§ 13
Köparens
garantier

§ 14
Villkor

Köparen lämnar följande garantier till förmån för Regionen. Garantierna avser förhållandena per avtalsdagen och
per tillträdesdagen. Köparen är behörig att ingå detta avtal
och fullgöra samtliga sina åtaganden enligt avtalet och
garanterar att erforderlig finansiering har ordnats för att
kunna fullgöra samtliga sina skyldigheter enligt avtalet
liksom det mellan parterna ingångna exploateringsavtalet.

Detta avtal gäller endast under förutsättning att regionfullmäktige för Region Gotland godkänner detta och att regionstyrelsen för Region Gotland godkänner därtill hörande
exploateringsavtal samt att Köparen har ansökt och erhållit
bygglov. Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta
avtal förfallet, varvid vardera parten ska bära sina egna
kostnader, om inte annat överenskommes.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.

Hemse den

/

2018

För Hemsehem AB

..................................................
Karsten Inde

……………....................……...….
Mattias Topcov

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

..................................................

Visby den

/

……………....................……...….

2018

För Region Gotland

...................................................
Meit Fohlin

……………….......………...............
Peter Lindvall

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

...................................................

……………….................………......
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MARKANVISNINGSAVTAL - för fastigheten
Gotland Visby Signallottan 1
Mellan Region Gotland (org.nr 212000-0803), 621 81 Visby, nedan benämnd Regionen och Hemsehem AB (org.nr 559069-3908), Färgerigatan
17, 623 51 Hemse, nedan benämnd Byggherren, har följande avtal
(”Avtalet”) träffats:
§1 Anvisning

Regionen anvisar till Byggherren fastigheten Gotland
Visby Signallottan 1 (”Fastigheten”) enligt regionstyrelsens beslut (Rs § 224, 2016-09-22). Markanvisningen gäller till och med 2018-09-30. Fastighetens
avgränsning framgår av bilagd karta. Parterna ska
upprätta köpehandling enligt § 5 (”Köpavtalet”) och
även avtal om genomförandet (”Exploateringsavtalet”)
enligt § 3

§2 Planering

För Fastigheten finns antagen detaljplan (09-P273,
Visby Artilleriet 1:33, kv. Sergeanten m fl.) med syfte
att området ska bebyggas med bostäder. Planen
kommer att möjliggöra utbyggnad av Fastigheten med
bostäder i form av radhus, kedjehus och flerfamiljshus
med en högsta tillåten byggnadsarea BTA om 6 500
kvm enligt angivna förutsättningar för genomförd
markanvisning. Bostadsbebyggelsen våningstal
varierar enligt detaljplanen inom området, dock högst
fyra våningar. Planeringen ska följa detaljplanen samt
förutsättningarna för markanvisningen och det av
Byggherren inlämnade förslaget för Fastigheten som
har lett till anvisningen av marken. För fastigheten
gäller att Byggherren ska uppföra bostäder med
upplåtelseform hyresrätt där innehavaren har rätt till
varaktig förhyrning tillsvidare och utan avbrott.

§3 Exploatering

Byggherren ska i samband med undertecknandet och
överlämnandet av Avtalet till Regionen lämna en
genomförandeplan med en vid den tidpunkten bedömd planering av genomförandet av exploateringen,
t ex upphandling, beräknad byggstart och färdigställande samt genomförandet av för exploateringen
väsentliga moment i övrigt samt bedömd tidpunkt för
planerad inflyttning.

§4 Hållbarhet

Regionen förbereder för närvarande införandet av ett
internt krav på miljöcertifiering (tredjeparts) av byggprojekt i egen regi. Region Gotland välkomnar därför
ett frivilligt bruk av miljöcertifiering eller motsvarande
miljöprestandahöjande system hos Byggherren.
I Exploateringsavtalet ska Byggherren förbinda sig att
genomföra de olika hållbarhetsåtgärder som denne

Sida 2 av 5
har redovisat i det inlämnade förslaget och som bl. a
har medfört att Byggherren har anvisats marken.
Angående hantering av dag- och dräneringsvatten se
§ 6 genomförande. Galvaniserat material eller
liknande byggmateriel som kan orsaka förorenat
dagvattnet får inte användas. Byggherren förbinder sig
även att redovisa den bedömda energiförbrukningen,
materialval och bedömd inflyttningshyra.
§5 Förvärv

Parterna är överens om att Byggherren ska förvärva
Fastigheten inför byggnationen.
Regionen upprättar Köpeavtalet i samband med att
bygglov ansöks för genomförandet av byggnationen.
För Fastigheten ska Byggherren betala en köpeskilling om 10 400 000 kronor i enlighet med angivna
förutsättningar samt inlämnat förslag/ anbud. Köpeskillingens erläggande och tillträde till Fastigheten
regleras i upprättat Köpeavtal.
Priset för Fastigheten ligger fast t o m 2018-06-30.
Därefter ska uppräkning ske genom indexreglering
med en faktor som motsvarar medelindex av Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning, grupperna 211, 222, 231 och 241. Uppräkningen för köpeskillingen ska avse perioden fr.o.m. 2016-12-31 t o m
köpeskillingens erläggande. Köpeskillingen kan dock
inte sättas till ett lägre belopp än det ovan angivna.

§ 6 Genomförande Fastigheten som ska bebyggas är bildad.
Regionen ansvarar för att bygga och bekostar gata
och gångytor anslutning till Fastigheten. Byggherren
har ett genomförande- och kostnadsansvar för exploateringen inom Fastigheten, bl. a för schaktning o dyl.,
för byggande av kvartersgator och anslutning till allmän lokalgata och byggande av anläggningar inom
Fastigheten, liksom att utföra geotekniska och andra
undersökningar som fordras i samband med byggnationen av bostäder samt ansöka om nödvändiga
tillstånd o dyl.
Regionen ansvarar för och bekostar iordningställandet av förbindelsepunkt till vilken Byggherren har att
ansluta spill-, dricks och dagvattenledningar. Byggherren betalar anläggningsavgift för upprättad förbindelsepunkt för dricks- och spillvatten enligt den vid
tidpunkten gällande VA-taxan. Dagvatten ska så långt
som möjligt omhändertas lokalt inom Fastigheten för
infiltration och inför avledning till ett utjämningsmagasin, som anläggs av Byggherren, för vidare avledning
till förbindelsepunkt för omhändertagande av dagvatten samt dräneringsvatten. Storleken på utjäm-

Sida 3 av 5
ningsmagasinet för anvisat område ska i likhet med
vad Regionens dagvattenstrategi och planering för
området motsvara ett s k 20-års-regn/20 mm regn.
Anslutningsavgift för dagvatten utgår enligt den vid
anslutningstidpunkten gällande VA-taxan. Om Byggherren avser att omhänderta allt dagvatten lokalt, samt
dräneringsvattnet, inom Fastigheten ska en sådan lösning för ett totalt eget omhändertagande godkännas
av Regionen. Om sådan lösning godkänns utgår ingen
anslutningsavgift för dagvatten.
Byggherren bekostar och ansvarar för/beställer av
berörda företag och bekostar anslutning för el, fjärrvärme och fiber.
Regionen ansvarar för och bekostar att Fastigheten är
fri från byggnadsrester och förorenade massor med utgångspunkt från gjorda mark- och miljöundersökningar
inom Fastigheten och efterföljande saneringsåtgärder.
Om behov av ytterligare undersökningar/ saneringar
t ex i samband med påbörjande av byggnation, vilka
inte upptäckts eller bort upptäckas vid Regionens markoch miljöundersökningar är det Byggherrens ansvar att
vidta och bekosta nödvändiga åtgärder. Ansvaret för
förorenad mark följer gällande miljölagstiftning.
Regionen bekostar och ansvarar för att genomföra
nödvändiga arkeologiska undersökningar och utgrävningar om sådana påkallats av undersökningarna.
Regionen har därmed fullgjort sin lagenliga skyldighet
i det avseendet. Om behov av ytterligare arkeologiska
undersökningar/utgrävningar uppstår t ex i samband
med påbörjande av byggnation är det Byggherrens
ansvar att anmäla det till Länsstyrelsen för vidare
åtgärder av Länsstyrelsen, dvs då inträder ett statligt
ansvar.
Byggherren har ansvar för eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder på grund av exempelvis
radonförekomst.
Genomförande- och kostnadsansvar mellan parterna
regleras i Exploateringsavtalet.
§7 Återtagande

Parterna är överens om att om genomförandeplanen i
väsentliga delar inte följs eller att bygglov inte har ansökts för den planerade bebyggelsen inom anvisad tid
ska Regionen ha rätt att återta markanvisningen.
Regionen ska ha rätt att återta markanvisningen under
den tidsbegränsade perioden om det är uppenbart att
Byggherren inte avser eller förmår att genomföra
projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid
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markanvisningen och enligt upprättad genomförandeplan. Byggherren är införstådd med att återtagen
markanvisning inte ger denne rätt till ersättning för
nedlagda kostnader.
§8 Förlängning

Förlängning av markanvisningen kan medges under
förutsättning att förseningen inte beror på Byggherren,
exempelvis att myndighetsbeslut överklagas
(exempelvis överklagande av detaljplan) eller att
handläggningen inom Region Gotland av olika skäl
fördröjer genomförandet.

§9 Avbrutet projekt Projekt som avbryts till följd av myndighetsbeslut,
kommunalt beslut eller liknande ger inte Byggherren
rätt till ny markanvisning som kompensation. Vid
sådana beslut utgår ersättning endast för det fall att
det är ett kommunalt beslut, dock inte sådana hänförliga till myndighetsbeslut enligt miljöbalken. Ersättning
utgår i detta fall endast för faktiskt nedlagda
kostnader.
§10 Villkor

Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns av
regionstyrelsen i Region Gotland.

§11 Kostnader

Byggherren är i enlighet med §§ 6-8 medveten om att
denne står för all ekonomisk risk avseende planering,
projektering och genomförandet inom markanvisningens ram, såvida det inte på annat sätt uttryckligen
regleras i Avtalet.

§12 Överlåtelse

Denna markanvisning får inte överlåtas utan Regionens skriftliga medgivande till annan tredje man än
juridiska personer som ingår i samma koncern som
Byggherren eller som utgör intresseföretag till Byggherren. Om så ändå sker och vidtar inte Byggherren
rättelse inom 30 dagar från skriftlig uppmaning härom,
har Regionen rätt att häva avtalet och av Byggherren
kräva faktiskt nedlagda kostnader som Regionen
åsamkats och ev. merkostnader till följd av Avtalet och
markanvisningen.

§13 Övrigt

Parterna är överens om att det ska byggas hyresrätter
i enlighet med vad som anges i §2. För att säkerställa
att så sker kommer en vitesklausul att skrivas in i
kommande exploaterings- samt köpeavtal.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Hemse den

/

2018

För Hemsehem AB

.....................................................
Karsten Inde
Visby den

/

Sida 5 av 5
................................................
Mattias Topcov

2018

För Region Gotland

.....................................................
Meit Fohlin

................................................
Peter Lindvall
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Hemsehem AB, (org.nr 559069-3908), Färgerigatan 17, 623
51 Hemse, nedan benämnd Exploatören, har följande avtal (”Avtalet”)
träffats.
§1
Bakgrund

§2
Avtalets
giltighet

§3
Målsättning

§4
Överlåtelse av
fastighet

Till grund för Avtalet ligger detaljplanen för bl. a kv. Signallottan och dess planbestämmelser och intentioner, genomförandebeskrivning och detaljplanekarta, det av Exploatören inlämnade anbudet och underlag för anvisning av marken samt beslut om markanvisning (RS § 224 2016-09-22)
och markanvisningsavtal mellan parterna. Exploateringsområdet motsvarar fastigheten Gotland Visby Signallottan
1 (”Fastigheten”), se bifogad karta.
Avtalet gäller under förutsättning att regionstyrelsen godkänner detsamma och att regionfullmäktige godkänner
försäljningen av Fastigheten för exploatering och bebyggande samt att bygglov erhålles. Om dessa förutsättningar
inte uppfylls är Avtalet förfallet, varvid vardera parten ska
bära sina egna kostnader, om inte annat överenskommes.
Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse med
upplåtelseform hyresrätt inklusive därtill hörande anläggningar (vatten- och avlopp, dagvatten, iordningställande
av tomtmark, kvartersgator m m) enligt detaljplanen och
dess intentioner samt inlämnat förslag för markanvisning.
Genom Exploatörens försorg ska Fastigheten omvandlas
till ett väl fungerande bostadsområde/-enhet med god bostadsmiljö. Exploatören är i den mån Avtalet inte anger
annat ensam ansvarig för utförandet och därtill hörande
kostnader för samtliga arbeten som erfordras för att nå
detta mål.

Regionen överlåter till Exploatören Fastigheten exklusive
avgifter för VA-anslutning, el och fjärrvärme. Köpeskillingen betalas enligt förutsättningarna för markanvisningen
och i gällande markanvisningsavtal och det pris i kr/kvm
BTA som Exploatören angav vid genomförd markanvisningstävling.
Regionen upprättar köpekontrakt avseende förvärvet av
Fastigheten när ansökan om bygglov har lämnats in. Köpeskillingens (10 400 000 kronor, exkl. eventuell prisjustering
enligt markavisningsavtalet) erläggande ska ske kontant
och betalas på den i köpekontraktet angivna tillträdesdagen och i övrigt enligt angivna förutsättningar. Förvärvet
kommer att vara villkorat till att bygglov har erhållits.
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Om Exploatören har lämnat in fullständiga bygglovhandlingar senast 10 veckor före tidpunkten för prisjustering och
om Exploatören inte erhåller bygglov inom dessa 10 veckor
p.g.a. omständigheter som inte har orsakats av Exploatören ska justering av priset inte ske.
§5
Servitut,
nyttjanderätt

§6
Bebyggelse
mm inom
kvartersmark

Exploatören ska utan ersättning upplåta utrymme för befintliga eller nya ledningar genom servitut inom Fastigheten
eller nyttjanderätt där så är nödvändigt för såväl Regionen
som GEAB, Telia och/eller fiberoperatör/förening.
Gällande detaljplan möjliggör nybyggnation av bostäder.
Exploatören ska, i enlighet med angivna planhandlingar
och vederbörligt bygglov, svara för all bebyggelse och
byggande av alla anläggningar inom Fastigheten. Utformningen ska följa intentionerna i gällande detaljplan och
vara överensstämmande med det inlämnade markanvisningsförslaget, vilket har lett till anvisningen av marken.
Dagvatten från hårdgjorda parkeringsområden inom
Fastigheten ska ledas till ett utjämningsmagasin. Se
nedan § 7, Hållbarhet.

§7
Hållbarhet

Exploatören ska genom olika omhändertagandeåtgärder
tillse att så långt som möjligt infiltrera och omhänderta dagvatten lokalt inom Fastigheten. Innan anslutning får ske till
det regionala dagvattennätet ska det fördröjas. Dagvatten
ska så tidigt, snabbt och så långt som möjligt infiltreras och
fördröjas innan det leds vidare till fördröjningsmagasin.
Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av vatten
från tak och hårdgjorda ytor. Exploatören ska anlägga utjämningsmagasin till vilket avledning av dag- och dräneringsvattnet inom fastigheten ska ske innan det avleds till
anslutningspunkt för dagvatten. Storleken på utjämningsmagasin för Fastigheten ska i likhet med Regionens dagvattenstrategi motsvara ett s.k. 20-årsregn/20 mm regn.
Anslutningsavgift för dagvatten utgår enligt den vid
anslutningstidpunkten gällande VA-taxan. Om allt dag- och
dräneringsvatten omhändertas lokalt inom Fastigheten
utgår ingen anslutnings-avgift för dagvatten. Sådan
dagvattenlösning ska godkännas av Regionen
I enlighet med Regionens intentioner om hållbart byggande förbinder sig Exploatören att som lägst följa Boverkets
byggregler när det gäller energiförbrukning. Regionen ser
gärna att Exploatören frivilligt tillämpar bruk av miljöcertifiering eller motsvarande miljöstandardhöjande system.
Galvaniserat material e likn. byggmaterial som kan orsaka
förorenat dagvattnet får inte användas.
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I samband med ansökan om bygglov förbinder sig Exploatören att redovisa kalkylerad energiförbrukning för bostadsbebyggelsen samt materialval. Därutöver ska Exploatören
redovisa kalkylerad inflyttningshyra.
Exploatören förbinder sig att i övrigt genomföra de åtgärder
som redovisades av denne i inlämnat förslag för markanvisning i hållbarhets-, tillgänglighets- och byggmiljösyfte
och byggnation så att energiförbrukningen i det i inlämnat
förslags uppnås och som har legat till grund för att få
anvisningen av marken.
§8
Tillträde

§9
Undersökningar

Fastigheten tillträds formellt av Exploatören på den i det
särskilt upprättade köpekontraktet angivna tillträdesdagen
och enligt angivna villkor.
Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört översiktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska undersökningar. Sanering av mark inom fastigheten Gotland
Visby Artilleriet 1:33, från vilken Signallottan 1 är avstyckad, har skett där gjorda undersökningar har påvisat behov
av sanering efter tidigare verksamhet. I övrigt har inte framkommit något som kan anses föranleda eller som tyder på
att särskilda åtgärder fordras för byggnation inom Fastigheten. Ansvaret för förorenad mark följer gällande miljölagstiftning.
Regionen har även utfört fullständig arkeologisk utredning
och nödvändig undersökning enligt gällande regler. Enligt
Länsstyrelsen Gotlands län är ev. ny undersökning och
därtill hörande kostnader därmed ett statligt ansvar. I det
fallet att de av Regionen utförda undersökningar i något
avseende inte skulle överensstämma med gällande regler
avseende en markägares skyldighet att utföra arkeologisk
undersökning bekostar och svarar Regionen för att sådan
genomförs.
Exploatören ansvarar för eventuella undersökningar i
övrigt som är nödvändiga för exploateringens genomförande och att eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a. exempelvis radonförekomst vidtas. Klassificeringen för området är låg förekomst.

§ 10
Utbyggnad,
genomförande

Regionen ansvarar för anläggande av lokalgator i anslutning till området och för VA-nät för anslutning av Fastigheten samt iordningställer naturområdet inom kvarteret
Signallottan. Gatunätet bedöms vara klart under maj
månad innevarande år medan iordningställandet av
naturområdet beräknas ske under hösten 2018.
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Exploatören ska under 2018 påbörja byggnationen av
bostadshus för färdigställande senast under 2019. Exploatören anlägger därutöver tomt/gårdsanläggningar/lekområden, kvartersgator, parkeringar och VA- och dagvattenanläggningar mm inom Fastigheten i den omfattning som
krävs för att Fastigheten ska kunna fungera självständigt.
Totalt färdigställande ska ske senast första kvartalet 2020.
Exploatören ska kontakta GEAB, Telia eller annan fiberoperatör för anslutning till befintligt fjärrvärme- och fibernät.
Exploatörens anläggningsarbeten ska utföras i sådan takt
att anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen inom
Fastigheten.
Anslutning till såväl intilliggande lokalgator liksom VA ska
ske med utgångspunkt från de höjdangivelser som efterfrågas och erhålles av Regionen. Efter kontakt med Regionen anvisas läge för förbindelsepunkt för VA, företrädesvis i
fastighetsgräns.
§ 11
Anläggningsarbeten

Regionen ansvarar för, bekostar och utför de allmänna
anläggningarna (VA, gator o dyl) i anslutning till Fastigheten. Tomt/gårdsanläggningar o dyl, kvartersgator, parkeringar inkl. avvattning mm inom Fastigheten utförs och bekostas av Exploatören. Densamma bekostar och anlägger
även anslutningarna till de allmänna lokalgatorna. Anslutningar till gata och VA ska anläggas enligt gällande normer
i AMA Anläggning med sektioner enligt detaljplanen och/
eller i övrigt enligt de krav som Regionen ställer. Exploatören debiteras inte för gatukostnadsersättning.
Regionen upprättar och anvisar förbindelsepunkt för VA till
Fastigheten. Exploatören projekterar, utför och bekostar
anläggande av VA-ledningar inom Fastigheten fram till
anvisad förbindelsepunkt. VA-ledningarna skall dimensioneras och utföras enligt VA-huvudmannens, Region
Gotlands, anvisningar. Exploatören svarar för att med en
godkänd lösning omhänderta dag- och dräneringsvattnet
så att Fastigheten och bebyggelsen blir tillfredsställande
avvattnade och att dagvattnet avleds (se även § 7 Hållbarhet), fördröjs och ansluts till regionens dagvattenledningsnät. Alternativt ett lokalt omhändertagande.
Exploatörens anläggningsarbeten ska utföras i sådan takt
att anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen inom fastigheten. Efter färdigställandet förbinder sig Exploatören att rengöra intilliggande lokalgator samt gångytor i
anslutning till byggnationen.

§ 12
Före projektering o dyl. av anläggningsarbeten ska Exploatören stämma av de krav och normer som ska gälla för
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anslutning av gata, VA-nät och dagvatten. Avstämningen
för precisering av de krav och normer som ska gälla ska
ske med Regionen och dess teknikförvaltning, mark- och
stadsmiljöenheten (för gata) respektive enheten för vatten
och avfall (för VA). Inför projektering av anslutning av VA,
dagvatten och gata ansvarar Exploatören för att inhämta
nödvändiga krav samt teknisk data, exempelvis höjduppgifter samt att göra en anmälan om VA-anslutning.
Handlingar avseende de anläggningar som enligt §§ 10-11
ska utföras av Exploatören ska upprättas av densamme.
Ett exemplar av dessa handlingar ska Exploatören skicka
till Regionen och dess teknikförvaltning för granskning så
snart de är slutgiltigt upprättade. Alla arbetsritningar ska
vara granskade och godkända av Regionen innan anläggningsarbetet för anslutning av VA och till lokalgata påbörjas. Regionen ska ha 10 arbetsdagar för att granska
handlingarna. Under projekteringsarbetet ska samråd ske
med teknikförvaltningen för att uppnå samordning av anläggningsarbetena.
Det åligger exploatören att även samråda med Gotlands
Energi AB angående framdragande av erforderliga elektriska ledningar och fjärrvärme samt med Telia/fiberförening/operatör m fl. ledningshavare för fiber o dyl.

§ 13
Kontroll och
besiktning

Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som
exploatören ska utföra enligt §§ 10-11.
Regionen äger rätt att gentemot Exploatören utöva den
kontroll över anläggningsarbetena avseende VA-, dagvatten och gatuanslutningen som enligt Byggandets
Kontraktkommittés allmänna bestämmelser tillkommer
beställaren.
Sedan anläggningsarbetena avseende VA-, dagvatten och
gatuanslutningen färdigställts i sådan omfattning att de kan
godkännas för besiktning ska de av Exploatören anmälas
för slutbesiktning till vilken Regionen ska kallas. Exploatören förbinder sig att säkerställa att Regionen, om den så
önskar, kan närvara vid besiktningen. Slutbesiktning ska
utföras av en av Exploatören utsedd besiktningsman.
De brister och fel som tagits upp i utlåtande i samband
med slut- och garantibesiktning eller som uppkommer
under garantitiden ska Exploatören utan dröjsmål avhjälpa.
För garantibesiktning ska gälla motsvarande bestämmelser
som för slutbesiktning. I de fall Exploatören inte fullgör de
arbeten som det åligger densamme att ombesörja enligt §§
10-11, äger Regionen rätt att utföra vad som brister, varvid
Exploatören ska svara för åtgärdskostnaderna samt de
merkostnader som Regionen härigenom åsamkas.
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§ 14
Säkerhet

§ 15
Upplagsplats,
vegetation mm
parkering
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Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse.
Genom Exploatörens försorg ska Fastigheten omvandlas
till en väl fungerande bostadsfastighet. I normalfallet ska
Exploatören för skyldigheter enligt motsvarande avtal ställa
säkerhet i en omfattning som Regionen skäligen kan godkänna för i första hand anläggande av infrastruktur o dyl.
av allmän karaktär för Fastigheten. I detta fall ska inga
sådana anläggningar byggas som avses och genomförandet bygger på ett utförande i ett sammanhang för att uppnå
nödvändig funktionalitet. Av det skälet bedöms att behovet
av säkerhet saknas.
Exploatören äger inte rätt att använda Regionens mark
utanför Fastigheten för etablering, upplag eller annat ändamål i samband med Fastighetens bebyggande. Anslutande
mark får inte heller användas som parkeringsplats av anställd hos Exploatören eller av denne anlitad entreprenör.
Exploatören ansvarar för att anställd hos Exploatören eller
av denne anlitad entreprenör följer de trafikföreskrifter som
gäller för området och de direktiv som Regionen kan
komma att lämna för bl. a parkering under byggtiden.
För det fallet att det anses föreligga ett behov av att skydda
befintlig vegetation i anslutning till fastigheten ska särskild
överenskommelse avseende skydd av vegetation träffas.
För träd som skadats eller fällts utan regionens medgivande utgår vite med TIOTUSEN (10 000) KRONOR per träd.
Vid skada på mark som angetts skyddsvärd i anslutning till
exploateringsområdet utgår vite med FEMTUSEN
KRONOR (5 000 kr/m²) per kvadratmeter.

§ 16
Tidplan och avrop av anslutning

§ 17
Kontaktorganisation

§ 18
Avgifter och
tillstånd

I samband med att bygglov ansöks ska Exploatören lämna
en tidplan till Regionen för genomförandet av byggnationen. Den ska ange tidpunkt för byggstart, färdigställande
och inflyttning samt genomförandet av för exploateringen
väsentliga moment i övrigt. Exploatören avropar upprättande av förbindelsepunkt senast tre månader före önskad
VA- och dagvattenanslutning.
Regionens kontaktorganisation, utsedd av Regionens
regionstyrelseförvaltning såsom ansvarig för genomförandet av regionens exploateringsverksamhet är planeringsoch utvecklingsavdelningen inom teknikförvaltningen.

Anslutnings- och brukningsavgifter för VA utgår i enlighet
med gällande VA-taxa för Region Gotland. Alla för genomförandet av exploateringen nödvändiga tillstånd, vad det än
må vara, exempelvis bygglov ansöks och bekostas av
Exploatören.

7(7)
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§ 19
Garanterad
byggrätt

Enligt plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en
garanterad byggrätt under genomförandetiden i enlighet
med detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla men fastighetsägaren har
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller
marklov. Med anledning av att Avtalet är kopplat till en
lagakraftvunnen detaljplan upphör avtalet att gälla i de
delar som omfattas av en ändring eller ett upphävande.
Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex utebliven
byggrätt eller projekteringskostnader o dyl. eller övriga
nedlagda kostnader för de delar som då ännu inte har
exploaterats.

§ 20
Överlåtelse

Exploatören får inte överlåta det här avtalet till annan än
helägt dotterbolag utan Regionens godkännande. Om så
ändå sker har Regionen rätt att av Exploatören kräva de
merkostnader eller förluster som Regionen åsamkas vid ett
genomförande i enlighet med Avtalet och detaljplanen.
Vid överlåtelse av Fastigheten är Exploatören och framtida
nya ägare till Fastigheten skyldiga att upplysa varje ny
ägare om åtagandena i detta avtal. Exploatören ska fullgöra det genom att bestyrkt kopia av Avtalet överlämnas till
den nya ägaren. Mottagandet av Avtalet ska kvitteras av ny
ägare.

§ 21
Tvist

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska
avgöras av svensk domstol.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.
Hemse den

/

2018

För Hemsehem AB

……………………………………
Karsten Inde
Visby den

………………………………….
Mattias Topcov

/ 2018

För Region Gotland

……………………………………
Meit Fohlin

………………………………….
Peter Lindvall

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 24

Kontroll för tidig upptäckt av prostatacancer. Motion från Eva Pettersson (SD)
Innehåll
• Motion 2017-02-23
• Regionstyrelsen 2018-04-26, § 113
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-28
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-02-07, § 493

a

,fu@
Motion: Till Hälso och :i;jukvårdsnämnden.
Rubrik: Prostataca ncer.

När det gäller cancer s;i är prostatacancern den sorts cancersjukdom som det

dör flest män i. Därfön'yill vi Sverigedemokrater att det införs en kontinuerlig
"men frivillig" kontroll av män vid en viss ålder, (liknande kvinnornas
mammografi)

till mer skada än nytta med att upptäcka
cancern tidigt, men n{J efter många års forskning som har fört med sej att nya
För ett antal år sedarr ;rnsågs det vara

rön kommit i dagen rned bland annat användandet av magnetröntgen och

ultraljud samt de nyar medeciner som kommit fram så har det blivit helt andra
förutsättningar for att rrpptäcka cancern tidigt.

Vlvill att hälso och sjul:vårdsnämnden fortast möjligt för en dialog med läkarna
som har kunskap om prostatacancer, efter all forskning som varit har läkarna
fått kunskap och erfarenhet om när det är lämpligt att genomföra kontrollen.
Att upptäcka cancerr tidigt för med sej att det blir ett mindre lidande för den
drabbade och denne:s anhöriga med bland annat kortare vårdtid som följd, och
en kortare vårdtid inrrebär även mindre kostnad för hälso och sjukvården.

Yrkande: Jag vill att det införs en kontinuerlig kontroll av män för att upptäcka
prostatacancer på ett tidigt stadium.

Eva Pettersson SD

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-26

RS § 113

Motion. Kontroll för upptäckt av tidig
prostatacancer

RS 2017/982
AU § 126

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Eva Pettersson (SD) yrkar i motion på att det införs kontinuerlig kontroll av män för
att upptäcka prostatacancer på ett tidigt stadium.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden. När ärendet togs upp i
nämnden, 2018-02-07, arbetade Socialstyrelsen med en pågående utredning gällande
rekommendationer om screening för prostatacancer. Därför föreslog hälso- och
sjukvårdsförvaltningen att Region Gotland avvaktar i frågan.
Socialstyrelsen presenterade 2018-02-12 en remissversion av rekommendationer och
bedömningsunderlag för screening av prostatacancer. Socialstyrelsens rekommendation är att hälso- och sjukvården inte erbjuder screening för prostatacancer.
Avgörande för rekommendationen är att nyttan med screeningen inte tydligt överstiger de negativa effekterna på befolkningsnivå.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har erbjudits möjlighet att lämna yttrande om Socialstyrelsens förslag till rekommendationer och har med i planeringen att lämna svar.
Socialstyrelsen kommer att publicera slutlig version av rekommendationer om
screening för prostatacancer under hösten 2018.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning följer hälso- och sjukvårdens bedömning att
Region Gotland bör avvakta Socialstyrelsens slutliga rekommendationer om
screening för prostatacancer.
Beslutsunderlag

Motion 2017-10-23
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-02-07, § 493
Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/982
28 mars 2018

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Motion. Kontroll för upptäckt av tidig prostatacancer
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Bakgrund

Eva Pettersson (SD) yrkar i motion Prostatacancer på att det införs kontinuerlig
kontroll av män för att upptäcka prostatacancer på ett tidigt stadium.
Ärendeberedning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden. När ärendet togs upp i
nämnden, 2018-02-07, hade Socialstyrelsen en pågående utredning för att komma
med rekommendationer om screening för prostatacancer. Därför föreslog hälso- och
sjukvårdsförvaltningen att Region Gotland avvaktar i frågan.
2018-02-12 presenterade Socialstyrelsen en remissversion av rekommendationer och
bedömningsunderlag för screening av prostatacancer. Socialstyrelsens
rekommendation är att hälso- och sjukvården inte erbjuder screening för
prostatacancer. Avgörande för rekommendationen är att nyttan med screeningen inte
tydligt överstiger de negativa effekterna på befolkningsnivå.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har erbjudits möjlighet att lämna yttrande om
Socialstyrelsens förslag till rekommendationer och har med i planeringen att lämna
svar. Socialstyrelsen kommer att publicera slutlig version av rekommendationer om
screening för prostatacancer under hösten 2018.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning följer hälso- och sjukvårdens bedömning att
Region Gotland bör avvakta Socialstyrelsens slutliga rekommendationer om
screening för prostatacancer.
.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/982

Beslutsunderlag

Motion. Kontroll för upptäckt av tidig prostatacancer. In 2017-10-23.
HSN § 493 RS Remiss: Motion. Kontroll för upptäckt av tidig prostatacancer. In
2018-02-07.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, chefläkare Thomas Kunze
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-07

HSN § 493

RS Remiss: Motion. Kontroll för upptäckt av tidig
prostatacancer

HSN 2017/504
HSN-AU § 503

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige anse motionen
besvarad.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har skickat en motion från Eva Pettersson (SD) gällande införande
av kontinuerlig frivillig screening för prostatacancer till hälso- och sjukvårdsnämnden
för yttrande.
Socialstyrelsen utgör i Sverige den myndighet som tar fram rekommendationer till
landstingen för vilka åtgärder som ska utföras i sjukvården baserat på vetenskaplig
evidens i kombination med hälsoekonomiska bedömningar. Socialstyrelsen
rekommenderade år 2014 att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för
prostatacancer med PSA-prov till män 50-70 år. Nya forskningsresultat har dock
publicerats sedan 2014 års bedömning och därför har screening för prostatacancer
åter blivit aktuell för ny bedömning av Socialstyrelsen.
Under 2016 påbörjade Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
att sammanställa det aktuella vetenskapliga underlaget för bedömningen. Därefter
kommer Socialstyrelsens arbete med att ta fram rekommendationer att ta vid. En
remissversion av rekommendationen beräknas vara klar i början av 2018.
Vårdgivare, sjukvårdsregioner, specialistföreningar, patientorganisationer och
allmänheten kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på rekommendationen
under remisstiden. Synpunkterna kommer att bearbetas och beaktas inför den
slutgiltiga versionen som beräknas vara klar fyra månader efter remisstidens slut.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att motionen avslås i avvaktan på förnyad
bedömning från Socialstyrelsen med avseende på nationellt införande av screening
för prostatacancer.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 januari 2018
Motion. Kontroll för upptäckt av tidig prostatacancer
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Bakgrund HSN-AU § 503
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till följande:
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige anse motionen
besvarad.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige anse motionen
besvarad.
Skickas till
Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 25

Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen 2017; anmälan
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
• AB Gotlandshem*
• Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB*
• Inspiration Gotland*
• Wisby Strand Event & Congress Gotland AB*
• Stiftelsen Gotlandsmusiken*
• Gotlands Energi AB*
• Gotland Grönt Centrum*
Ordförande föreslår att årsredovisningarna läggs till handlingarna

Saknade årsredovisningar (anmäls vid nästa sammanträde med
fullmäktige, 24 september)
•

ALMI Gotland

•

Science Park Gotland

* Årsredovisningar med revisionsberättelser och stämmoprotokoll
finns att läsa på Region Gotlands hemsida för fullmäktige.
Kan även fås som kopierade exemplar genom fullmäktiges kansli.
Kontakta Per Lundin tel. 0498-26 93 55 eller via
e-post per.lundin@gotland.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 26

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Sven Bosarfves (M) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige.

Per Lundin
Från:
Skickat:
Till:

Sven Bosarfve <sven.bosarfve@gmail.com>
den 20 maj 2018 11:23
Per Lundin; Malin Bergström

Hej,
härmed begär jag att få bli entledigad från mina uppdrag som ledamot av Regionfullmäktige och Gymnasieoch Vuxenutbildningsnämnden i Region Gotland från och med den 21 maj 2018.

Vänligen,

/Sven Bosarfve (M)

1

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 27

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Björn Janssons (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för
Gotlands fornvänner.
b) Björn Janssons (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelselen för
Strukturfond Södra Småland och Öarna.
c) Sven Bosarfves (M) avsägelse som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
d) André Fribergs (S) avsägelse som ersättare i socialnämnden

Avsägelse.
Till Gotlands Regionfullmäktige

Jag avsäger mig härmed mina kommunalpolitiska uppdrag enligt följande:
Styrelseledamot i Gotlands Fornvänner från 1 juli 2018.
Styrelseledamot i Strukturfond Södra Småland och Öarna från 1 juli.
Styrelseledamot i Almi lnvest Södra Småland och Öarna från 1 oktober.

Visby den 14 maj 2018

Per Lundin
Från:
Skickat:
Till:

Sven Bosarfve <sven.bosarfve@gmail.com>
den 20 maj 2018 11:23
Per Lundin; Malin Bergström

Hej,
härmed begär jag att få bli entledigad från mina uppdrag som ledamot av Regionfullmäktige och Gymnasieoch Vuxenutbildningsnämnden i Region Gotland från och med den 21 maj 2018.

Vänligen,

/Sven Bosarfve (M)

1

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Andre Friberg
Per Lundin
Leif Dahlby; charlotte.andersson@socialdemokraterna.se
Lämna förtroendeuppdrag
den 30 maj 2018 14:16:13

Hej Per,
André Friberg heter jag och sitter idag i socialnämnden som ersättare och där representerar
jag socialdemokraterna. Nu behöver jag lämna mitt uppdrag i nämnden.
André Friberg
Socialnämnden (ersättare)
Socialdemokraterna
971024

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 28

Medborgarförslag; inkomna och inte
avgjorda
Innehåll
• Förteckning per maj 2018

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per 31 maj 2018
Medborgarförslag
Travbananans hästar behöver man över sommaren
En bondens marknad i Visby
Inrättande av veteranmonument vid Oscarsstenen
Övergångsställe över Fältgatan vid Artillerigatan.
Kallelser/protokoll från samtliga Regionens nämnder offentliga och på www.gotland.se.
Låt förskolegrupper/skolklasser önskar resa med kollektivtrafiken…
Döp om Söderväg från Söderport till Rondellen till Murgatan
Regionanställda ges möjlighet att placera sin avtalspension i etikiska fonder
Minst 100 000 kr till Gotlands katthem
Sittbänk med väderskydd vid busshållsplats vid Coop Forum
Adressändring av fastigheter med mera på landsbygden
Ge en seriös aktör möjlighet att driva Romabadet
Om att sälja Romabadet
Bevilja köp av tjänster till Romabadet så att det kan öppnas igen
Separera följebrevet från medborgarförslaget vid utskrift av blanketten för medborgarförslaget
Bevilja köp av Romabadet
Romabadets framtid ska beslutas av regionfullmäktige
Regionfullmäktiges ska besluta om Romabadet och inte kultur- och fritidsnämnden
Försäljning av Romabadet ska beslutas av regionfullmäktige
Om försäljning av Romabadet
Inrätta en visselblåsar funktion för anställda inom Region Gotland
Samhällsinformation till pensionärer
Försäljning samt drift av Romabadet
Rutin för registrering av kontaktperson i barnomsorgen
Behov av en bra återvinningsanläggning i Roma
Ny bussträckning linje 11 för ökad tillgänglighet i Rone, Burs och del av Eke
Ljussättning och renovering av gång- och cykelbana i Slite
Gotländska vikarier inom vården skall få en extra ”morot” under sommaren
Upphöra med sandning och grusning i tätbebyggt område
Om en s.k. babylåda till alla nyfödda
Billigare kollektivtrafik
Göra ”SpeakApp” tillgänglig för gotländska ungdomar

Registreringsdatum
2016-05-10
2016-05-23
2016-09-07
2016-10-03
2016-10-04
2017-02-15
2017-03-10
2017-03-21
2017-05-19
2017-06-15
2017-06-20
2017-07-27
2017-07-31
2017-08-03
2017-08-10
2017-08-16
2017-08-22
2017-08-25
2017-08-29
2017-09-07
2017-09-07
2017-09-14
2017-09-15
2017-09-19
2017-10-20
2017-11-13
2017-11-29
2017-12-04
2018-01-09
2018-01-12
2018-01-25
2018-02-08

Ärendenr.
RS 2016/346
RS2016/370
RS 2016/590
RS 2016/639
RS 2016/647
RS 2017/163
RS 2017/242
RS 2017/264
RS 2017/496
RS 2017/558
RS 2017/571
RS 2017/697
RS 2017/700
RS 2017/706
RS 2017/723
RS 2017/738
RS 2017/754
RS 2017/763
RS 2017/768
RS 2017/800
RS 2017/801
RS 2017/818
RS 2017/827
RS 2017/841
RS 2017/960
RS 2017/1022
RS 2017/1081
RS 2017/1092
RS 2018/61
RS 2018/81
RS 2018/119
RS 2018/176

Nämnd
RS
RS
RS
TN
RS
TN
BN
RS
RS
TN
BN
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
BUN
TN
TN
TN
HSN
TN
SON
TN
RS

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per 31 maj 2018
Utbildning i riskbedömningar för politikerna

2018-02-13

RS 2018/190

RS

Erbjuda gymnasieelever att studera för B-körkort
Ändrade ägardirektiv för AB Gotlandshem
Delegerat chefsansvar
Ändra detaljplanen för Strandgärdet i Visby
Entré mot havet på Visby lasarett
Utreda och införa en s.k. turistavgift
Upprustning av teatersalongen i Slite
Om en s.k. ISPS-zon kring kryssningskajen
Utökad snöröjning vid Biskopshöjden i Fårösund
Förbjuda plastkassar och i stället använda tygkassar
Väjningsplikt på Artillerigatan i Visby
Alla som arbetar och har verksamhet på Gotland också betalar kommunalskatt
Kiosk och cafeteria på Visby lasarett kväll och helg
Att öppna toaletterna i Herrviks hamn för allmänheten
Ett friskt pensionärsliv
Parkering på lasarettsområdet
Gångtunnel under vägen vid kryssningskajen

2018-02-13
2018-02-13
2018-02-13
2018-02-13
2018-02-13
2018-02-13
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-23
2018-04-05
2018-04-09
2018-04-16
2018-04-16
2018-04-26
2018-05-03
2018-05-07
2018-05-08

RS 2018/191
RS 2018/192
RS 2018/193
RS 2018/194
RS 2018/196
RS 2018/197
RS 2018/298
RS 2018/299
RS 2018/350
RS 2018/437
RS 2018/446
RS 2018/465
RS 2018/466
RS 2018/495
RS 2018/510
RS 2018/527
RS 2018/530

GVN
RS
RS
BN
HSN
RS
TN
TN
TN
MHN
TN
RS
HSN
TN
RS
TN
TN

Sammanlagt 51 st
BN = Byggnadsnämnden
HSN = Hälso- och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
SON = Socialnämnden
RS = Regionstyrelsen
RF = Regionfullmäktige
TN = Tekniskanämnden

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 29

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid idigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll
•

Håkan Olssons medborgarförslag om att ta bort tio ledamöter i regionfullmäktige samt
två regionråd (RS 2025/ 759)
•

Regionstyrelsen 2018-05-29, § 127
• Ledningskontoret 2016-11-16
• Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-11-29, § 316, Återremiss
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-16

•
•

Medborgarförslag (Inkom 2015-11-16)

Margareta Engströms medborgarförslag om distribution av trycksak innehållande
samhällsinformation (RS 2017/ 818)
•

Regionstyrelsen 2018-05-29, § 126
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-23

•
•

Medborgarförslag (inkom 2017-09-14)

Lisa Hammars medborgarförslag om att bygga ett badhus likt ett s.k. Tropical Garden
(RS 2017/909)

•

Regionstyrelsen 2009-04-26, § 115
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-26

•

Medborgarförslag 2017-10-05

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 127

Medborgarförslag. Ta bort tio ledamöter i
regionfullmäktige samt två regionråd

RS 2015/759
AU § 141

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget avslås.

I ett medborgarförslag har Håkan Olsson föreslagit att Region Gotland av
besparingsskäl ska minska antalet ledamöter i regionfullmäktige med tio ledamöter
och minska antalet regionråd med två råd. I förslaget hänvisas till rådande förhållanden i andra kommuner.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-29, § 316 att återremittera ärendet
till dåvarande ledningskontoret för komplettering gällande uppgifter om deltidsgrad
för Region Gotlands regionråd.
Sedan Gotland blev en kommun med landstingsuppdrag 1970/71 har regionfullmäktige bestått av 71 ledamöter. Fullmäktige benämndes tidigare kommunfullmäktige och sedan 2012 regionfullmäktige.
Gotland är den enda kommunen i Sverige som även har ett landstingsuppdrag. I ett
landstings uppgifter ingår vanligtvis hälso- och sjukvård, tandvård, lokaltrafik och
kulturfrågor. I ett landsting så är landstingsfullmäktige det högsta beslutande organet
med en landstingsstyrelse. Där finns också heltidsarvoderade landstingsråd. Som
jämförelse så har exempelvis Blekinge, med en folkmängd på ca 152 000 invånare
och till ytan det minsta landstinget, 47 valda ledamöter och en styrelse med 15 ledamöter och tre heltidsanställda landstingsråd. Karlskrona kommun, som finns i detta
landsting, har en folkmängd på drygt 63 000 och 75 ledamöter i sitt kommunfullmäktige och 15 ledamöter i kommunstyrelsen.
Region Gotland har även det regionala utvecklingsansvaret. Länsstyrelsen på Gotland
har tidigare haft ansvaret för den regionala utvecklingen, vilken sedan 1997 är överförd på Region Gotland.
Dessa särskilda förhållanden för Region Gotland gör en jämförelse av Region
Gotland med andra kommuner och landsting med sedvanliga s.k. primär- och
sekundärkommunala uppdrag svårhanterlig. Regionstyrelseförvaltningen bedömer
dock att medborgarförslaget från laglighetssynpunkt inte möter något allvarligare
hinder. Frågan bör ses som en politisk lämplighetsfråga.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 127 forts
RS 2015/759

Gällande förslagsställarens önskemål om att ta bort två av regionråden kan nämnas
att fyra av regionråden har deltidstjänster, mellan 40 och 60 %.
Med grund i att Region Gotland förutom det primärkommunala uppdraget även har
landstingsuppdrag och regionalt utvecklingsansvar samt att frågan hur regionen
utöver miniminivåer vill besätta fullmäktige, styrelser och råd för att kunna genomföra sina ambitioner måste ses som en politisk lämplighetsfråga föreslås att
medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-11-26
Ledningskontoret 2016-11-16
Regionstyrelsen arbetsutskott 2016-11-29, § 316
Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-16
Skickas till
Förslagsställaren (inkl tjänsteskrivelse)
Regionfullmäktige

14 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2015/759
16 april 2018

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Ta bort tio ledamöter i Regionfullmäktige
samt två regionråd
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget lämnas utan bifall.

Ärendet

Ett ärende som väckts genom medborgarförslag skall enligt 6 kap. 34 §
kommunallagen om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från
det att det väcktes i fullmäktige.
Håkan Olsson medborgarföreslog i november 2015 av besparingsskäl och med
jämförelser av andra kommuner att fullmäktige skulle minska antalet med tio
ledamöter och att antalet regionråd skulle minska med två. Regionfullmäktige
överlämnade den 14 december 2015, § 325 förslaget till regionstyrelsen för
besvarande. Den 29 november 2016, § 316 behandlade arbetsutskottet ett skäligen
utförligt förslag till svar om att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet
återförvisade utan närmare specifikation förslaget för komplettering.
Såvitt regionstyrelseförvaltningen kan bedöma möter medborgarförslaget från
laglighetssynpunkt inte något allvarligare hinder än timingen. Hur regionen utöver
miniminivåer vill besätta fullmäktige, styrelser och råd för att kunna genomföra sina
ambitioner är en politisk lämplighetsfråga, oavsett vilka exempel det går att finna för
jämförelse åt ena eller andra hållet. Det verkar under alla förhållanden dock rimligt
att regionen inte anpassar antalet funktionärer efter inkomna medborgarförslag.
Enligt regionstyrelseförvaltningen bör därför tidsaspekten beaktas och förslaget
besvaras utan att handläggningstiden i regionstyrelsen ytterligare fördröjs.
Beslutsunderlag

Håkan Olssons medborgarförslag den 26 november 2015
Regionstyrelsens arbetsutskott den 29 november 2016, § 316
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
Fullmäktige
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 316 Medborgarförslag. Ta bort tio ledamöter i
Regionfullmäktige samt två regionråd
RS 2015/759

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Ärendet återremitteras för komplettering.

I ett medborgarförslag har Håkan Olsson föreslagit att det ska tas bort tio ledamöter
i regionfullmäktige och två av regionråden.
Region Gotland har förutom det primärkommunala uppdraget även landstingsuppdrag och regionalt utvecklingsansvar. Två funktioner som normalt ligger på
landsting respektive länsstyrelse. Ledningskontoret har bedömt att medborgarförslaget ska avslås.
Sedan Gotland blev en kommun med landstingsuppdrag 1970/71 har regionfullmäktige bestått av 71 ledamöter med ca hälften så många ersättare. Fullmäktige
benämndes tidigare kommunfullmäktige och sedan 2012 regionfullmäktige. Detta
skedde genom att Region Gotland fick möjlighet att använda beteckningarna
regionfullmäktige respektive regionstyrelsen genom ändring i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Gotland är den enda kommunen i Sverige som även har ett landstingsuppdrag. I ett
landstings uppgifter ingår vanligtvis hälso- och sjukvård, tandvård, lokaltrafik och
kulturfrågor. I ett landsting så är landstingsfullmäktige det högsta beslutande organet
med en landstingsstyrelse. Där finns också heltidsarvoderade ledamöter som oftast
kallas landstingsråd.
Som jämförelse så har exempelvis Blekinge, med en folkmängd på ca 152 000
invånare och till ytan det minsta landstinget, 47 valda ledamöter och en styrelse med
15 ledamöter och tre heltidsanställda landstingsråd. Karlskrona kommun, som finns i
detta landsting, har en folkmängd på drygt 63 000 och 75 ledamöter i sitt kommunfullmäktige och 15 ledamöter i kommunstyrelsen.
Region Gotland har även det regionala utvecklingsansvaret. Länsstyrelsen på Gotland
har tidigare haft ansvaret för den regionala utvecklingen, vilken sedan 1997 är
överförd på Region Gotland
Med detta sagt så är det kanske inte helt enkelt att jämföra Region Gotland med
andra kommuner och landsting med sedvanliga s.k. primär- och sekundärkommunala
uppdrag.
Angående förslagsställarens önskemål om att ta bort två av regionråden så har fyra av
regionråden endast halvtidstjänster.
forts

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2016-11-29

RS AU § 316 forts
RS 2015/759

Enligt kommunallagen (5 kap 1 §) så är det minsta antal ledamöter bestämt till 61
ledamöter i fullmäktige för en kommun med minst 36 000 röstberättigade invånare.
För landsting ska det utses minst 31 ledamöter med en storlek på 140 000 eller där
under. För Gotlands del skulle detta i så fall innebära med både kommun och
landsting minst 103 ledamöter (antalet måste bestämmas till ett udda tal).
Ledningskontoret bedömer sammanfattningsvis att medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-11-30
Ledningskontoret 2016-11-16

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

RS 2015/759
16 november 2016

Per Lundin

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Ta bort tio ledamöter i Regionfullmäktige
samt två regionråd
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag har Håkan Olsson föreslagit att det ska tas bort tio ledamöter
i regionfullmäktige och två av regionråden.
Region Gotland har förutom det primärkommunala uppdraget även landstingsuppdrag och regionalt utvecklingsansvar. Två funktioner som normalt ligger på
landsting respektive länsstyrelse. Ledningskontoret har bedömt att medborgarförslaget ska avslås.
Ärendebeskrivning

I ett medborgarförslag har Håkan Olsson föreslagit att det ska tas bort tio ledamöter
i regionfullmäktige och två av regionråden.
Han har i sitt förslag jämfört Gotland med Malmö där de har 61 ledamöter i sitt
kommunfullmäktige och Gotland har 71 ledamöter. Malmö har fem kommunalråd
och Gotland har sju regionråd. Han har gjort bedömningen att det skulle kunna ge en
besparing på ca 300 000 kronor avseende ledamöter och ca 1,5 miljoner kronor
avseende regionråden, sammanlagt ca 1,8 miljoner kronor. Avslutningsvis anser han
att det även skulle gå att spara in ca fyra miljoner besparing av mellanchefer.
Bedömning

Sedan Gotland blev en kommun med landstingsuppdrag 1970/71 har regionfullmäktige bestått av 71 ledamöter med ca hälften så många ersättare. Fullmäktige
benämndes tidigare kommunfullmäktige och sedan 2012 regionfullmäktige. Detta
skedde genom att Region Gotland fick möjlighet att använda beteckningarna
regionfullmäktige respektive regionstyrelsen genom ändring i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Gotland är den enda kommunen i Sverige som även har ett landstingsuppdrag. I ett
landstings uppgifter ingår vanligtvis hälso- och sjukvård, tandvård, lokaltrafik och
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/759

kulturfrågor. I ett landsting så är landstingsfullmäktige det högsta beslutande organet
med en landstingsstyrelse. Där finns också heltidsarvoderade ledamöter som oftast
kallas landstingsråd.
Som jämförelse så har ex. vis Blekinge, med en folkmängd på ca 152 000 invånare
och till ytan det minsta landstinget), 47 valda ledamöter och en styrelse med 15
ledamöter och tre heltidsanställda landstingsråd. Karlskrona kommun, som finns i
detta landsting, har en folkmängd på drygt 63 000 och 75 ledamöter i sitt
kommunfullmäktige och 15 ledamöter i kommunstyrelsen.
Region Gotland har även det regionala utvecklingsansvaret. Länsstyrelsen på Gotland
har tidigare haft ansvaret för den regionala utvecklingen, vilken sedan 1997 är
överförd på Region Gotland
Med detta sagt så är det kanske inte helt enkelt att jämföra Region Gotland med
andra kommuner och landsting med sedvanliga s.k. primär- och sekundärkommunala
uppdrag.
Angående förslagsställarens önskemål om att ta bort två av regionråden så har fyra av
regionråden endast halvtidstjänster.
Enligt kommunallagen (5 kap 1 §) så är det minsta antal ledamöter bestämt till 61
ledamöter i fullmäktige för en kommun med minst 36 000 röstberättigade invånare.
För landsting ska det utses minst 31 ledamöter med en storlek på 140 000 eller där
under. För Gotlands del skulle detta i så fall innebära med både kommun och
landsting minst 103 ledamöter (antalet måste bestämmas till ett udda tal).
Ledningskontoret bedömer sammanfattningsvis att medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-11-30
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till (efter att beslut fattats i regionstyrelsen)
Förslagsställaren
Anmäls till regionfullmäktige
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Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015 -11- 3 O
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
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Namnförtydhgande
Adress
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29

RS § 126

Medborgarförslag. Distribution av trycksak
innehållande samhällsinformation till
pensionärer

RS 2017/818
AU § 140

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget anses besvarat med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Margareta Engström föreslår att en trycksak distribueras till öns pensionärer
innehållande samhällsinformation som tidigare fanns i telefonkatalogen, telefonnummer till regionens verksamheter samt hälso- och sjukvård.
Regionstyrelseförvaltningen arbetar under våren fram en enkel trycksak med samma
information som tidigare fanns i telefonkatalogen. Trycksaken ska finnas för nedladdning på www.gotland.se men även finnas att hämta i receptionen på Visborg
samt på ett urval platser som exempelvis biblioteken. Det ska även gå att beställa
trycksaken för att få hem den med post. Planen är att arbetet ska vara klart under juni
2018.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att det behov som förslagsställaren uppmärksammat är under åtgärd och föreslår därför att denna information lämnas som svar
på medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-09-14
Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-23
Skickas till
Förslagsställaren (inkl tjänsteskrivelse)
Regionfullmäktige

12 (81)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/818
23 mars 2018

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Distribution av trycksak innehållande
samhällsinformation till pensionärer
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat med regionstyrelseförvaltningens redogörelse.

Sammanfattning

Margareta Engström föreslår att en trycksak distribueras till öns pensionärer
innehållande samhällsinformation som tidigare fanns i telefonkatalogen,
telefonnummer till regionens verksamheter samt hälso- och sjukvård.
Regionstyrelseförvaltningen arbetar under våren fram en enkel trycksak med samma
information som tidigare fanns i telefonkatalogen. Trycksaken ska finnas för
nedladdning på www.gotland.se men även finnas att hämta i receptionen på Visborg
samt på ett urval platser som exempelvis biblioteken. Det ska även gå att beställa
trycksaken för att få hem den med post. Planen är att arbetet ska vara klart under juni
2018.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att det behov som förslagsställaren
uppmärksammat är under åtgärd och föreslår därför att denna information lämnas
som svar på medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag RS 2017/818
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Margareta Engström
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas-som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

£01 I-öl- 01

Namnförtydliaande

Adress

3 H
Postadress

VlSAV
E-postadress
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-26

RS § 115

Medborgarförslag. Bygg ett Tropical Island
motsvarande det utanför Berlin

RS 2017/909
AU § 129

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget avslås.

Lisa Hammar har 2017-10-05 inkommit med ett medborgarförslag att bygga ett
”Tropical Island” motsvarande det utanför Berlin. Tropical Island är Europas största
inomhusanläggning belägen i en före detta flyghangar ca 60 kilometer utanför Berlin.
Den före detta hangaren är världens största självbärande byggnad, d.v.s. den saknar
stolpar eller stöd mot mark på insidan. Anläggningen har bl.a. regnskog, sandstrand,
ett stort antal pooler, barer och restauranger. Den har en maxkapacitet på ca 8 000
besökare per dag och har varit i drift sedan 2004. Anläggningen har kostat ca
98 miljoner euro i investeringar och beräkningar anger att det krävs ca 1,25 miljoner
besökare per år för att få en kostnadseffektiv drift. Förslagsställaren anser att en
sådan anläggning skulle locka besökare till Gotland året runt samtidigt som det skulle
lösa behovet av badhus för invånarna.
Det pågår just nu en förstudie kring hur ett nytt badhus på Gotland ska utformas. I
studien ingår att ta fram de behov som finns ur många olika perspektiv, däribland
Region Gotlands egna rörande simskola, hälso- och sjukvård m.fl. Behoven som
idrottsföreningarna och besöksnäringen har skall också beaktas. Resultatet av förstudien är ännu inte klart men helt klart är ändå att ett badhus som kräver den typ av
investeringar och besöksantal motsvarande Tropical Islands, inte kan vara aktuellt för
Gotland. Detta grundat främst på investeringskostnaden i förhållande till antalet
invånare, men också på orimligheten i det stora antalet besök som en sådan
anläggning skulle kräva.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-10-05
Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-26
Skickas till
Förslagsställaren inkl. RSF skrivelse
Regionfullmäktige - anmälan

34 (40)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/909
26 mars 2018

Kristoffer Strehlenert

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Bygg ett Tropical Island motsvarande det
utanför Berlin
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Lisa Hammar har 2017-10-05 inkommit i ett medborgarförslag till Region Gotland
att bygga ett ”Tropical Island” motsvarande det utanför Berlin. Tropical Island är
Europas största inomhusanläggning belägen i en före detta flyghangar ca 60
kilometer utanför Berlin. Den före detta hangaren är världens största självbärande
byggnad, d.v.s. att den saknar stolpar eller stöd mot mark på insidan. Anläggningen
har bl.a. regnskog, sandstrand, ett stort antal pooler, barer och restauranger. Den har
en maxkapacitet på ca 8000 besökare per dag och har varit i drift sedan 2004.
Anläggningen har kostat ca 98 miljoner euro i investeringar och beräkningar anger att
det krävs ca 1,25 miljoner besökare per år för att få en kostnadseffektiv drift.
Förslagsställaren anser att en sådan anläggning skulle locka besökare till Gotland året
runt samtidigt som det skulle lösa behovet av badhus för invånarna.
Bedömning

Det pågår just nu en förstudie kring hur ett nytt badhus på Gotland ska utformas. I
studien ingår att ta fram de behov som finns ur många olika perspektiv, däribland
region Gotlands egna rörande simskola, hälso- och sjukvård m.fl. Behoven som
idrottsföreningarna och besöksnäringen har skall också beaktas. Resultatet av
förstudien är ännu inte klart men helt klart är ändå att ett badhus som kräver den typ
av investeringar och besöksantal motsvarande Tropical Islands, inte kan vara aktuellt
för Gotland. Detta grundat främst på investeringskostnaden i förhållande till antalet
invånare, men också på orimligheten i det stora antalet besök som en sådan
anläggning skulle kräva.
Beslutsunderlag

2018-02-01 Regionstyrelsen § 9 Uppdragsdirektiv badhus Visby.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
1 (1)
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Hej! Bygg ett Tropical Island motsvarande det
utanför Berlin.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

VI har dåliga badhus som kräver mycket upprustning
höga kostnader. Bygg istället ett Tropical Island
där vi kan njuta året runt och som kommer att dra
besökare till Gotland hela året. Mitt i vintern kan vi få
besökare från hela Sverige och Norden och vi har
då fått en säsong för hela året, för att se hur det ser
ut gå in på webbsidan.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare ni.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datura
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Lisa Hammar
Lummelundsväq 19
621 41 Visby
lisa.hammar@live.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-06-18

Handlingar till

Ärende 31-35

Svar på interpellationerna kommer att finnas i den komplettering
som läggs ut under regionfullmäktiges kalles på Region Gotlands
hemsida fredag eftermiddag innan sammanträdet.

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Ulf Klassons (L)
interpellation om likabehandling av föreningar. RS 2018/377
(bordlagd från föregående sammanträde)
•

Anna Hrdlickas (M) interpellation till byggnadsnämndens ordförande KarlAllan Nordblom (MP) om rabatt för bygglov. RS 2018/541

• Anna Hrdlickas (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin
(S) om fastigheten Ankaret, f.d. Kulturskolan. RS 2018/542
• Björn Dahlströms (C) interpellation till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Saga Carlgren (V) om bristen på fordonsmekaniker.
RS 2018/543

• Hannes Müllers (-) interpellation till regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin (S) om förändrat säkerhetsläge på Gotland.
Bordläggs till nästa sammanträde. RS 2018/376

Interpellation
Till regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin

Är alla föreningar inte lika?
Jag var på årsmöte med ideella föreningen Klintetraktens framtid i förra veckan. Utöver att
det var ett mycket positivt möte med stort deltagande, fick jag höra om en eventuell
diskrepans. Till min fasa, fick jag höra att föreningen inte kallades/inbjöds av regionen till
samråds-/informationsträffar, tillsammans med övriga”sockenassociationer som är bolag.
Inte möjligt tänkte jag, och ställde frågan om jag hört rätt. Jo, det hade jag tydligen, för
styrelsen meddelade att de inte inbjöds på grund av att de var ideella organisationer. De
visste också att samma sak gällde Roma intresseförening – även de en ideell förening. De
som inbjöds/informerades var organisationer med samverkansformen bolag.
Inte är det möjligt att man behandlas olika på grund av samverkansform? Framförallt då den
mest öppna, ideella och medlemsstyrda organisationsformen, är den ideella föreningen.

Mina frågor är;
- Hur kunde detta bli en verklighet?
- Hur tänker du se till att problemet rättas till?

Klintehamn den 25 mars 2018
Ulf Klasson (Liberalerna)

Visby 2018 05 14

Interpellation:

Bygglov med rabatt

Till:

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom

Bygglovenheten har en ”kö” på nästan 900 (niohundra) ärenden - ärenden som inte
handlagts på den i PBL stipulerade tiden 10 veckor. Det förefaller finnas en rad
omständigheter som förklarar varför kön kunnat få dessa monstruösa proportioner.
Som jämförelse skall nämnas att inflödet av ärenden årligen är cirka 1200
(tolvhundra).
Sittande röd-gröna regering har i en Lagrådsremiss föreslagit ändringar i PBL som
ger sökande en rabatt per vecka som bygglovsärendet är försenat. Flera tunga
instanser har sågat förslaget som också innebär att det blir bättre för kommuner att
handlägga nya ärenden då gamla ärenden kommer att omfattas av
övergångsbestämmelser.
Det är dock inget som säger att en rationell sökande inte skulle återkalla sina sökta
bygglov för att sedan söka igen. Vi skulle då stå med ett potentiellt inflöde av 900 +
1200 ärenden 2019 med nya förseningar och därmed rabatter som följd.
Jag förutsätter att BN gjort en riskanalys kring detta scenario.
Mina frågor är följande:
- Finns en riskanalys?
- Hur stor är den potentiella ekonomiska förlusten i form av rabatter?

Anna Hrdlicka (m)

Visby 2015 12 14

Interpellation:

Ankaret

Till:

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin

Regionen äger en fastighet som heter Ankaret och som tidigare inhyste Kulturskolan.
Denna fastighet står nu tom. Regionen har tecknat en avsiktsförklaring som går ut på
att Kulturklustret skall få hyra Ankaret och att de skall stå för alla
renoveringskostnader - utom de lagstadgade.
Man kan, om man vill, räkna baklänges på vilken hur olika investeringar skulle kunna
påverka hyran. Detta för att få en uppskattning av om vad som ligger inom det
möjligas ram. Det kan vara en hjälp för att bedöma realismen i avsiktsförklaringen.
Under tiden står huset tomt.
Vi har ännu inte sett huruvida kostnaderna är 2 eller 45 miljoner kronor - den
rapporten som skulle fram tidsattes inte. Så nu undrar jag när vi - och den tilltänkta
hyresgästen - får reda på kostnaderna?

Mina frågor är följande:
- När kommer uppskattningen (förprojekteringen) av Ankaret att vara klar?
- Finns det fortfarande någon potentiell hyresgäst?
- Vad kostar Ankaret skattebetalarna per månad nu när huset står tomt?
Anna Hrdlicka (m)

Interpellation till Gymnasie och Vuxenutbildningsnämndens ordförande
Saga Carlgren angående bristen på fordonsmekaniker.

Inom de företag som servar traktorer och skördemaskiner till verksamheter inom
de Gröna Näringarna är det stor brist på utbildade mekaniker. Företrädare för
verkstadsföretagen bedömer att det i dagsläget saknas ett 20-tal mekaniker för
att täcka dagens behov. Dessutom vet vi att militärens återetablering kräver
mekaniker, vilket ytterligare ökar bristen.

Mina frågor:
1. Vad har du Saga Carlgren, som ytterst ansvarig för dessa utbildningar gjort
för att lösa bristen på mekaniker?
2. Vad finns det för planering framåt för att inte denna brist på mekaniker skall
leda till ytterligare problem med stillestånd och skördeförluster för de Gröna
Näringarna som är en av öns huvudnäringar?

Lärbro 2018-05-14

Björn Dahlström

