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Ärenden:
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Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Justering av budgetramar
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Detaljplan Gothem Kyrkebinge 1:55, antagande
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Försäljning av fastigheten Visby Signallottan 2

5.
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6.

Medborgarförslag; nyinkomna

7.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

8.

Ingemar Lundqvists (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S) om Region Gotlands innehav av skog och dess
skogsförvaltning

9.

Information:
• Socialnämndens beslut 2018-09-19, § 127, om individrapportering –
inte verkställda beslut per den 30 juni 2018

10.

Eventuella frågor

11.

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 94 16.

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 12 oktober
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-10-22

Handlingar till

Ärende 2

Justering av budgetramar
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-09-20, § 233
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-24

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-20

RS § 233

Justering av budgetramar

RS 2018/7
AU § 249

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Nämndernas budgetramar justeras enligt tabell avseende personalkostnadskompensation samt förändring av interna priser på regionstyrelseförvaltningen.
Tekniska nämnden kompenseras med 600 tkr för förändringarna i avtalet för
räddningstjänst i beredskap - RiB 17. Finansiering sker ur anslaget för personalkostnadskompensation.

Regionstyrelsens beslut
•

Prisförändringar för regionstyrelsen godkännes enligt upprättat förslag.

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2019-2021 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning per
nämnd avseende personalkostnadskompensation samt förändring av de interna priserna
på regionstyrelseförvaltningen.
Personalkostnadskompensationen innehåller både en generell del och en del som är
särskilt riktad till satsningar på jämställdhet samt bristyrken. Yrkesgrupper som
förvaltningarna särskilt lyfter fram är bland annat sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare, ingenjörer, specialist- och handläggarfunktioner. Fördelningen har
processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.
I fördelningen har hänsyn tagits även till tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag
till räddningstjänsten i den del som avser begäran om kompensation för RiB avtalet
2017. Nämnden föreslås kompenseras med 600 tkr för avtalsförändringarna från och
med år 2019. Detta ärende kommer i sin helhet att behandlas av regionstyrelsen senare
under hösten.
Fullmäktige har beslutat att regionstyrelsens resultatenheter får höja de interna priserna
totalt motsvarande 4,3 mnkr. Samtidigt är 4 mnkr av förvaltningens totala sparbeting
för kommande år riktat till resultatenheterna. Höjningen och sänkningen sker dock inte
på samma tjänster, därför får vissa nämnder ett tillskott när priserna höjs och vissa
nämnder lägre budgetram eftersom priserna sänks.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-20

RS § 233 forts
RS 2018/7

Personalkostnadskompensation
I 2019 års budget beslutades att avsätta 102,2 mnkr för personalkostnadskompensation.
83 mnkr har beslutats för generell personalkostnadskompensation och 19,2 mnkr avser
särskild satsning på jämställdhet och bristyrken. I det sen tidigare antagna dokumentet
”Handlingsplan för lönebildning inklusive handlingsplan för jämställda löner
2017-2019” anges att minst 13 mnkr årligen ska avsättas för satsning på jämställdhet
och bristyrken. I förslaget till fördelning ska även hänsyn tas till beslutet om att höja
arvodena för förtroendevalda.
Regionen har under flera år gjort särskilda satsningar utifrån brist och jämställhet, men
det finns behov av att göra fortsatta satsningar inom samtliga förvaltningar.
Yrkesgrupper som förvaltningarna lyfter fram är bland annat sjuksköterskor, lärare,
socialsekreterare, ingenjörer, specialist- och handläggarfunktioner. Av 19,2 mnkr utgör
4,6 mnkr särskilda satsningar inom bristyrken och 14,6 mnkr till yrken där satsningar
behöver ske utifrån både brist och jämställdhet. För att kunna rikta medlen till rätt
grupper behöver förvaltningarna göra kompletterande analyser och ställningstaganden
när löneöversyn 2018 är helt avslutad och lönekartläggningen genomförd.
Löneöversyn har genomförts under våren med samtliga fack utom lärarförbunden där
vi fortfarande inte har något centralt avtal. Löneöversynsförhandlingar med lärarförbunden beräknas ske under hösten. Jämställdhetssatsningar har gjorts på kvinnodominerade yrkesgrupper samt även satsningar på bristyrken. Satsningarna har varit
nödvändiga för att kunna konkurrera med övriga landet vad gäller lönenivåer och för att
kunna rekrytera och behålla medarbetare. Utfallet för de prioriterade grupperna har i
snitt legat på 3,9 procent, exempelvis har satsningar gjorts på socialsekreterare,
sjuksköterskor och ingenjörer.
Inför 2019 års löneöversyn finns i Kommunals avtal ett garanterat utfall på cirka 2,5
procent och Läkarförbundet har i sitt avtal ett garanterat utfall på 2,3 procent.
Lärarfackens avtal för år 2018 och framåt är inte klart utan förhandlingar pågår.
Vårdförbundet/Fysioterapeuternas löneavtal ska omförhandlas år 2019. Övriga
fackförbund har sifferlösa avtal.
För att arbeta med lönestrukturen inom förvaltningen utifrån jämställdhet, bristyrken
och behålla-perspektivet föreslås nedanstående personalkostnadskompensation.
Fördelningen har processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.
forts

8 (32)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-20

RS § 233 forts
RS 2018/7

*kompensation för avtal för deltidsbrandmän
Tills vidare föreslås 3 mnkr reserveras på politikerorganisationen för kostnadsökningar
till följd av de nya arvodena för förtroendevalda. Nya uppdaterade beräkningar har
gjorts med utgångspunkt ifrån regionfullmäktiges beslut om nya arvoden. Beslut om
fördelning mellan de olika nämnderna ska tas när hela den politiska organisationen är
beslutad efter valet 2018.
Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag till räddningstjänsten har i delen som
avser begäran om kompensation för RiB avtalet 2017 beaktats. Förslaget är att
kompensera TN med 600 tkr exklusive den generella uppräkningen.
De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt
delar av regionstyrelseförvaltningen) kompenseras via möjligheten att höja intäkterna.
Internpriser regionstyrelseförvaltningen
I budget 2019 fattade fullmäktige beslut om resultatenheternas budgetförutsättningar
som nu ska hanteras i prissättningen. Regionstyrelseförvaltningens resultatenheter fick
ett totalt tillskott på 4 300 tkr för löneökningar och ökade kostnader i måltidsverksamheten. Samtidigt är 4 000 tkr av förvaltningens totala sparbeting riktat till resultatenheterna. Utöver detta tillkommer justering till följd av sänkt internränta med 138 tkr
och en kvarstående reglering från 2018. Nettoeffekten på totalnivå innebär en prishöjning med 162 tkr.
Efter genomgång av samtliga tjänster inom respektive tjänsteområde uppgår respektive
nämnds ekonomiska effekt av prisförändring enligt följande tabell.
Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd (tkr)
*varav ÖFN 56 tkr och PAN 30 tkr, RS -5
**-17% DAP, -20% DAP elev och -11% skrivare
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/7
24 augusti 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2019-2021 – justering av
budgetramar
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Nämndernas budgetramar justeras enligt tabell avseende
personalkostnadskompensation samt förändring av interna priser på
regionstyrelseförvaltningen.
Tekniska nämnden kompenseras med 600 tkr för förändringarna i avtalet för
räddningstjänst i beredskap - RiB 17. Finansiering sker ur anslaget för
personalkostnadskompensation.

•

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Prisförändringar för regionstyrelsen godkännes enligt upprättat förslag

Sammanfattning

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2019-2021 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning per
nämnd avseende personalkostnadskompensation samt förändring av de interna
priserna på regionstyrelseförvaltningen.
Budgetramarna föreslås förändras enligt nedanstående tabell:
Nämnd / styrelse

Personalkostnads
kompensation, tkr

Internpriser RSF,
tkr

Regionstyrelsen

5 905

279

Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

2 155

-127

Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen

1 550

-

Byggnadsnämnden

1 385

-22

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1 335

-14

Barn- och utbildningsnämnden

24 220

384

5 435

123

Socialnämnden

24 765

-303

Hälso- och sjukvårdsnämnden

32 450

-239

3 000

81

102 200

162

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Politikerorganisationen
Summa

1 (4)

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

Personalkostnadskompensationen innehåller både en generell del och en del som är
särskilt riktad till satsningar på jämställdhet samt bristyrken. Yrkesgrupper som
förvaltningarna särskilt lyfter fram är bland annat sjuksköterskor, lärare,
socialsekreterare, ingenjörer, specialist- och handläggarfunktioner. Fördelningen har
processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.
I fördelningen har hänsyn tagits även till tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag
till räddningstjänsten i den del som avser begäran om kompensation för RiB avtalet
2017. Nämnden föreslås kompenseras med 600 tkr för avtalsförändringarna från och
med år 2019. Detta ärende kommer i sin helhet att behandlas av regionstyrelsen senare
under hösten.
Fullmäktige har beslutat att regionstyrelsens resultatenheter får höja de interna priserna
totalt motsvarande 4,3 mnkr. Samtidigt är 4 mnkr av förvaltningens totala sparbeting
för kommande år riktat till resultatenheterna. Höjningen och sänkningen sker dock
inte på samma tjänster, därför får vissa nämnder ett tillskott när priserna höjs och vissa
nämnder lägre budgetram eftersom priserna sänks.
Ärendebeskrivning

I samband med regionstyrelsens beslut om budget 2019 (2018-05-29 § 154) fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning
avseende personalkostnadskompensation samt förändring av de interna priserna på
regionstyrelseförvaltningen. I det här ärendet redovisas motiven och förslag till
ändrade budgetramar.
Verkställande av övriga budgetförändringar som berör nämnderna kommer att
behandlas på budgetavstämningen. Det gäller sänkning av internhyra och
budgeteffekter av den sänkta internräntan.
Regionfullmäktige har också beslutat att höja arvodena för förtroendevalda nästa år. I
beslutet angavs att de förändrade arvodes- och ersättningsnivåerna ska finansieras
inom budgetramen för personalkostnader.
Tekniska nämnden har i annat ärende begärt tilläggsanslag för 2018 och utökat anslag
framåt för räddningstjänsten (TN § 138 2018-04-25). Det ärendet kommer att
behandlas av regionstyrelsen senare under hösten. I det här ärendet har delen som
avser begäran om kompensation för RiB avtalet 2017 beaktats.
Bedömning
Personalkostnadskompensation

I 2019 års budget beslutades att avsätta 102,2 mnkr för personalkostnadskompensation.
83 mnkr har beslutats för generell personalkostnadskompensation och 19,2 mnkr avser
särskild satsning på jämställdhet och bristyrken. I det sen tidigare antagna dokumentet
”Handlingsplan för lönebildning inklusive handlingsplan för jämställda löner 20172019” anges att minst 13 mnkr årligen ska avsättas för satsning på jämställdhet och
bristyrken. I förslaget till fördelning ska även hänsyn tas till beslutet om att höja
arvodena för förtroendevalda.
Regionen har under flera år gjort särskilda satsningar utifrån brist och jämställhet, men
det finns behov av att göra fortsatta satsningar inom samtliga förvaltningar.
Yrkesgrupper som förvaltningarna lyfter fram är bland annat sjuksköterskor, lärare,
socialsekreterare, ingenjörer, specialist- och handläggarfunktioner. Av 19,2 mnkr utgör
2 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/7

4,6 mnkr särskilda satsningar inom bristyrken och 14,6 mnkr till yrken där satsningar
behöver ske utifrån både brist och jämställdhet. För att kunna rikta medlen till rätt
grupper behöver förvaltningarna göra kompletterande analyser och ställningstaganden
när löneöversyn 2018 är helt avslutad och lönekartläggningen genomförd.
Löneöversyn har genomförts under våren med samtliga fack utom lärarförbunden där
vi fortfarande inte har något centralt avtal. Löneöversynsförhandlingar med
lärarförbunden beräknas ske under hösten. Jämställdhetssatsningar har gjorts på
kvinnodominerade yrkesgrupper samt även satsningar på bristyrken. Satsningarna har
varit nödvändiga för att kunna konkurrera med övriga landet vad gäller lönenivåer och
för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Utfallet för de prioriterade grupperna
har i snitt legat på 3,9 procent, exempelvis har satsningar gjorts på socialsekreterare,
sjuksköterskor och ingenjörer.
Inför 2019 års löneöversyn finns i Kommunals avtal ett garanterat utfall på cirka 2,5
procent och Läkarförbundet har i sitt avtal ett garanterat utfall på 2,3 procent.
Lärarfackens avtal för år 2018 och framåt är inte klart utan förhandlingar pågår.
Vårdförbundet/Fysioterapeuternas löneavtal ska omförhandlas år 2019. Övriga
fackförbund har sifferlösa avtal.
För att arbeta med lönestrukturen inom förvaltningen utifrån jämställdhet, bristyrken
och behålla-perspektivet föreslås nedanstående personalkostnadskompensation.
Fördelningen har processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.
Nämnd/styrelse

Generell
kompensation,
tkr

Särskild
satsning på
jämställdhet
samt
bristyrken,
tkr

Övrigt, tkr

Summa, tkr

Regionstyrelsen

4 865

1 040

5 905

Tekniska nämnden,
teknikförvaltningen

1 555

600

2 155

Tekniska nämnden,
samhällsbyggnadsförvaltningen

950

-

Byggnadsnämnden

985

400

1 385

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

635

700

1 335

19 475

4 745

24 220

4 850

585

5 435

Socialnämnden

21 525

3 240

24 765

Hälso- och sjukvårdsnämnden

24 560

7 890

32 450

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Politikerorganisationen

600*

1 550

-

-

3 000

3 000

Summa
79 400
*kompensation för avtal för deltidsbrandmän

19 200

3 600

102 200

Tills vidare föreslås 3 mnkr reserveras på politikerorganisationen för kostnadsökningar
till följd av de nya arvodena för förtroendevalda. Nya uppdaterade beräkningar har
gjorts med utgångspunkt ifrån regionfullmäktiges beslut om nya arvoden. Beslut om
fördelning mellan de olika nämnderna ska tas när hela den politiska organisationen är
beslutad efter valet 2018.
Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag till räddningstjänsten har i delen som
avser begäran om kompensation för RiB avtalet 2017 beaktats. Förslaget är att
kompensera TN med 600 tkr exklusive den generella uppräkningen.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/7

De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt
delar av regionstyrelseförvaltningen) kompenseras via möjligheten att höja intäkterna.
Internpriser regionstyrelseförvaltningen

I budget 2019 fattade fullmäktige beslut om resultatenheternas budgetförutsättningar
som nu ska hanteras i prissättningen. Regionstyrelseförvaltningens resultatenheter fick
ett totalt tillskott på 4 300 tkr för löneökningar och ökade kostnader i
måltidsverksamheten. Samtidigt är 4 000 tkr av förvaltningens totala sparbeting riktat
till resultatenheterna. Utöver detta tillkommer justering till följd av sänkt internränta
med 138 tkr och en kvarstående reglering från 2018. Nettoeffekten på totalnivå
innebär en prishöjning med 162 tkr.
Efter genomgång av samtliga tjänster inom respektive tjänsteområde uppgår respektive
nämnds ekonomiska effekt av prisförändring enligt följande tabell.
Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd (tkr)
Tjänsteområde

%

Vaktmästeri

+0,8

Bårhustjänster

+1,2

Fordonstjänster

POL*

+0,7

Varuförsörjning

+0,2

MHN
/BN

2

2

BUN

GVN

SON

HSN

RS

Summa

1

37

4

46

14

-2,8

Transporttjänster

TN

-100

-8

-15

-221

-21

1
2

4

1

37

-72

-437

32

33

11

71

Hjälpmedel

-0,7

-130

-107

-1

-239

Städtjänster

+2,0

67

25

485

106

51

272

102

1 108

-2,3

-6

-6

-2

-1

-3

-2

-14

-34

-92

-49

-784

-115

-251

-546

-158

-2 000

Möbelhantering
Visborg
Digital
arbetsplats

-1

16

14

-17,0**

-5

Kanslitjänster

+2,0

86

Måltidstjänster,
fast

+0,3

137

15

41

21

214

Måltidstjänster,
rörligt

+3,5

559

117

193

56

925

86

Reglering rest
2018
Summa

81

-127

-36

384

123

-303

-239

375

375

279

162

*varav ÖFN 56 tkr och PAN 30 tkr, RS -5
**-17% DAP, -20% DAP elev och -11% skrivare

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2018-05-29 § 154
Regionfullmäktige 2018-06-20 § 90
Regionfullmäktige 2018-06-20 § 97
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-10-22

Handlingar till

Ärende 3

Detaljplan Gothem Kyrkebinge 1:55,
antagande
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-09-20, § 238
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09
• Byggnadsnämnden 2017-04-19, § 68
• Plankarta Gothem Kyrkebinge 1:55
• Planbeskrivning Gothem Kyrkebinge 1:55
• Genomförandebeskrivning Gothem Kyrkebinge 1:55
• Granskningsutlåtande Gothem Kyrkebinge 1:55

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-20

RS § 238

Förslag till detaljplan för Gothem Kyrkebinge
1:55 m fl

RS 2015/534
AU § 254

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Planförslag för fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55 m.fl. antas.

Syftet med detaljplanen är skapa förutsättningar för upprustning och utveckling av det
befintliga campingområdet för att kunna öka utnyttjandet av anläggningen under en
längre tid på året. I planen ingår också sex fritidstomter då de i dagsläget strider mot
gällande detaljplan.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för den kommunala vattenförsörjningen.
Avloppsanläggningen däremot är inte ansluten till det kommunala nätet utan hanteras
via enskild anläggning.
Fastigheten är i dag upplåten med tomträtt till campingoperatören. I ett tidigare
optionsavtal har parterna överenskommit om att campingoperatören ska beredas
möjligheter till ett friköp i samband med planläggningen. En förutsättning för detta är
att en planändring görs som förhindrar att området styckas i flera fastigheter. En annan
förutsättning är att marknadsmässig värdering görs och att en köpeskilling fastställs med
detta som grund. Inför en försäljning ska ett exploateringsavtal upprättas mellan
parterna. Om operatören väljer att inte friköpa kommer en uppräkning av tomträttsavgälden att ske med stöd av ett tilläggsavtal samt att regleras vid kommande avgäldsreglering.
Parterna har under planläggningsskedet haft en dialog kring den geografiska
omfattningen av ett friköp. Det hela kompliceras av att operatören har en pågående
bygglovsprövning av en service-/restauranganläggning inom strandområdet. Parterna
kommer emellertid att söka hitta en gemensam lösning i markfrågan inför ett antagande
av detaljplanen.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden, 2017-04-19, § 68
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/534
9 juli 2018

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan för Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl
(Åminne camping), antagande
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner planförslaget för antagande av regionfullmäktige.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är skapa förutsättningar för upprustning och utveckling av
det befintliga campingområdet för att kunna öka utnyttjandet av anläggningen under
en längre tid på året. I planen ingår också sex fritidstomter då de i dagsläget strider
mot gällande detaljplan.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för den kommunala vattenförsörjningen.
Avloppsanläggningen däremot är inte ansluten till det kommunala nätet utan
hanteras via enskild anläggning.
Fastigheten är i dag upplåten med tomträtt till campingoperatören. I ett tidigare
optionsavtal har parterna överenskommit om att campingoperatören ska beredas
möjligheter till ett friköp i samband med planläggningen. En förutsättning för detta
är att en planändring görs som förhindrar att området styckas i flera fastigheter. En
annan förutsättning är att marknadsmässig värdering görs och att en köpeskilling
fastställs med detta som grund. Inför en försäljning ska ett exploateringsavtal
upprättas mellan parterna. Om operatören väljer att inte friköpa kommer en
uppräkning av tomträttsavgälden att ske med stöd av ett tilläggsavtal samt att regleras
vid kommande avgäldsreglering.
Parterna har under planläggningsskedet haft en dialog kring den geografiska
omfattningen av ett friköp. Det hela kompliceras av att operatören har en pågående
bygglovsprövning av en service-/restauranganläggning inom strandområdet. Parterna
kommer emellertid att söka hitta en gemensam lösning i markfrågan inför ett
antagande av detaljplanen.
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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

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/534
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot planförslaget, men vill förtydliga
att ett friköp av markområdet ska ske till ett marknadspris som fastställs via en
oberoende värdering. I det fall tomträttshavaren väljer att avstå från friköp skall
tomträttsavgälden regleras så att marknadsmässighet erhålls.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen godkänner planförslaget för
antagande av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

BN§68, 2017-04-19, godkännande av detaljplan
Planbeskrivning, 2016-05-25, rev 2017-04-05
Genomförandebeskrivning, 2016-05-25, rev 2017-04-05
Plankarta, 2016-05-25, rev 2017-04-05

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden, planenheten
Teknikförvaltningen, enheten Mark och Stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN.2010.102012
15 mars 2017

Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

GOTHEM KYRKEBINGE 1:55
Godkännande av detaljplan - Gothem Kyrkebinge 1:55
(Åminne camping)
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget, daterat 2016-05-25, rev 2017-04-05
Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att se över campingområdet och skapa förutsättningar
för upprustning/utveckling av turist- och campingverksamheten som då kan öka
nyttjandet av anläggningen under längre tid av året. Vidare ingår sex fritidshus i
planförslaget då de i dagsläget strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan.
Ärendebeskrivning

Planförhållanden

Planområdet ingår i detaljplan fastställd av länsstyrelsen 1965-03-03 och är utlagt för
fritidsändamål, semesterbyändamål och ändamål för friluftsbad.
Miljökonsekvensbeskrivning

Bedömning har gjorts att ett genomförande av planförslaget inte medför någon risk
för påverkan på miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning
ska krävas.
Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2016-06-08, med beslut om granskning.
Planförslaget, daterat 2016-05-25 , har varit utsänt för granskning under tiden fr o m
21 juni 2016 t o m 15 juli 2016. De yttranden som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i ett
granskningsutlåtande.
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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 registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
PLAN.2010.102012

Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar
gjorts:
*
*
*

Inom NK-området i den nordvästra delen har planbestämmelsen ändrats från
”totalhöjd” till ”byggnadshöjd”.
Antal fastigheter som får bildas inom planområdet är max 4 stycken.
Förtydligande i genomförandebeskrivningen har gjorts för att fokusera på
förändringar som sker inom detaljplaneområdet.

Bedömning

De ändringar som gjorts i handlingarna bedöms inte vara av sådan karaktär att ett
nytt granskningsförfarande erfordras. Förvaltningen föreslår därför att ärendet
godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-03-15
Planbeskrivning, 2016-05-25, rev 2017-04-05
Genomförandebeskrivning, 2016-05-25, rev 2017-04-05
Plankarta, 2016-05-25, rev 2017-04-05
Granskningsutlåtande, 2017-03-15
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-03-15

Anders Rahnberg
Planingenjör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Åminne fritidsanläggning AB, Gothem Åminnevägen 624 30 SLITE
Sökande
Åminne fritidsanläggning AB, Gothem Åminnevägen 624 30 SLITE
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
PLAN.2010.102012
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Innehåller:
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Detaljplan för
Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl
(Åminne)
Region Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016‐05‐25 rev
2017‐04‐05

PLANBESKRIVNING
Handlingar

Planförslaget består av följande handlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Planförfarande

Planförslaget hanteras enligt plan‐ och bygglagen 2010:100 ‐ normalt planför‐
farande

Planens syfte och
huvuddrag

Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till ett friköp av fastigheten som idag
nyttjas med tomträtt. Innan en försäljning sker ska en detaljplan för fastighe‐
ten tas fram som klarlägger exploateringsförutsättningarna. Avsikten med
detaljplanen är att se över hela området och möjliggöra en upprustning/ ut‐
veckling av turist‐ och campingverksamheten. Intentionen är att tillskapa möj‐
ligheter för ett utökat nyttjande av anläggningen under längre tid av året.

Bedömning av miljö‐
påverkan

Bedömning har gjorts att ett genomförande av planförslaget inte medför nå‐
gon risk för påverkan på miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en
miljöbedömning ska krävas. Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området avgränsas av Gothemsån i söder och öster och länsväg 146 i väster.

Areal

Området har en areal på drygt 18 ha.
Planförslagets arealer för kvartersmark och allmän plats
Ändamål

Yta

Bruttoarea/antal
lgh/tomter

Kvartersmark
Bostäder

5941 m2

Bruttoarea: 720 m2
6 befintliga tomter
Bruttoarea 500 m2

Handel
Turiständamål
Allmän plats
Natur
Lokalgata

Markägoförhållanden

4055 m2
114 440 m2
40 638 m2, varav 17 680 m2
område med nyckelbiotoper
625 m2

Gothem Kyrkebinge 1:55 är idag i regionens ägo men avsikten är att den yta
som detaljplaneläggs ska säljas till nuvarande tomträttshavare. Beroende på
vad som sker med inlämnat bygglov på strandområdet kan delar av fastighe‐
ten Kyrkebinge 1:55 överföras till Region Gotlands fastighet Gothem Båtare
6:1.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I översiktsplanen Bygg Gotland är området Åminne utpekat som turist‐
zon/utredningsområde för turism.
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Detaljplaner

För området gäller en detaljplan antagen 1965‐03‐03. Området omfattas också
av riksintresse för det rörliga friluftslivet och riksintresse för Gotlandskusten 4
kap 4 § miljöbalken.

Program för plan‐
området

Något planprogram finns inte framtaget för området och bedöms inte heller
vara nödvändigt då ändringsförslaget ligger inom ett redan etablerat turist‐/
campingområde och har stöd i översiktsplan Bygg Gotland.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upp‐
rätta en detaljplan för att möjliggöra en försäljning av fastigheten Gothem
Kyrkebinge 1:55.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Fastighetsrättsliga
konsekvenser

Enligt avtal från 2009 mellan Region Gotland och tomträttshavaren ska den
senare få friköpa tomträtten Gothem Kyrkebinge 1:55 under förutsättning att
detaljplanen ändras så att fastigheten inte kan styckas i flera mindre fastighe‐
ter. Region Gotlands intention med avtalet var att förhindra att denna turist‐
zon styckas upp i mindre enheter, vilket skulle kunna öka risken för oönskad
privatisering av området. För att i framtiden kunna utveckla en turistzon anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att viss avstyckningsmöjlighet i detta fall mås‐
te finnas och för detta stora område är det inte i konflikt med regionstyrelsens
intention.
Behovet av avstyckning kan uppstå om t ex restaurang/konferens/hotell ska
etableras och att detta kräver en egen fastighet och att olika aktörer i framti‐
den kan behövas för att tillsammans skapa en modern turistzon. Dock är det
viktigt att klarlägga att stranden inte får privatiseras utan den ska vara tillgäng‐
lig för alla. Dessa frågor hanteras dock inte i detta detaljplaneförslag.

Natur
Mark och vegetation

I planområdet finns en nyckelbiotop. I nyckelbiotopen finns en barrblandskog
på flygsand med höga naturvärden Här finns spärrgreniga, senvuxna s k kjol‐
granar, vars långsamma växtsätt indikerar lång skoglig kontinuitet. Här finns
också rik förekomst av hänglavar. Området genomkorsas av stigar och utgör
ett attraktivt område för friluftslivet. Nyckelbiotopen är ekologiskt känsligt och
därmed olämpligt för exploatering av bebyggelse. Vissa ingrepp av bebyggelse
har redan skett i sydöstra delen. Det är därför viktigt att resterande, orörda
delar av nyckelbiotopen skyddas.

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 2016‐05‐25, har tagits fram
som visar att grundläggning bedöms kunna utföras på konventionellt sätt, t ex
med kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i naturlig
mark på frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig mull‐ och fyllnadsjord tas bort
innan grundläggning.
Med en accepterad och dimensionerande rasvinkel på 20 för slänten och en
marknivå på ca 4 meter fås ett avstånd från åkanten på ca 11 meter. Som en
ytterligare säkerhetsåtgärd har gränsen för byggrätter i sydväst justerats nå‐
got.
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Bebyggelseområden
Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Inom området finns idag en restaurangbyggnad med kiosk och pool. Vidare
ryms inom den södra delen byggnader som innerymmer konferenslokaler, 25
uthyrningsstugor som avses restaureras och handikappanpassas. Dessutom
finns tre något större hus för uthyrning. I den norra delen av området finns 16
mindre övernattningsstugor med tillhörande servicebyggnader. Inom natur‐
området i öster finns en mindre byggnad som föreslås få ligga kvar och ges en
byggrätt. I den västra delen av området ligger sex avstyckade fritidstomter
som tagits med i detaljplaneförslaget då de i nuläget strider mot ändamålet i
gällande plan från 1965.
Vidare ingår livsmedelsbutiken i planförslaget som i dagsläget ligger utanför
detaljplanelagt område.

Kommersiell service

Övernattningsstugor i norra delen

Uthyrningsstugor i södra delen

Befintlig restaurangbyggnad

Byggnader med konferensmöjligheter

Sommartid hålls livsmedelsbutiken öppen vilket då också ger ortsbefolkningen
ökad service. Inom området finns även en restaurang och i anslutning till om‐
rådet finns en kaférörelse.

Livsmedelsbutik och reception

______________________________________________________________________________________
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Tillgänglighet

Området och stranden är tillgängligt för funktionshindrade.

Friytor
Lek och rekreation

Goda möjligheter finns till ytor för lek och rekreation.

Naturmiljö

Vid bron ut till stranden, finns en stig som löper söderut, runt hela planom‐
rådet och ansluter till länsvägen.
De förändringar som planeras inom planområdet ligger utanför strandskyddat
område.

Gator och trafik
Gatunät, parkering,
angöring och utfart

Tillfart till området sker i anslutning till livsmedelsaffären. Inom området löper
sedan en väg runt hela området och återkopplas vid livsmedelsbutiken och
länsvägen. De befintliga vägarna inom området ligger inom kvartersmark.
Ca 150 p‐platser finns anlagda dels i anslutning till restaurangen och dels längs
vägen 50 meter väster om. Allmänhetens fortsatta tillträde till stranden, nytt‐
jande av parkeringsplatser m m skall säkras genom avtal och är på kartan re‐
dovisade som x‐område.

Kollektivtrafik

Busslinje 24 trafikerar Visby‐Gothem Åminne (med anslutning i Bäl) en gång
om dagen, måndag – fredag.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten. När det gäll‐
er avloppet så finns sedan tidigare en avloppsanläggning som har kapacitet‐
utrymme för ytterligare anslutningar. Detta ska dock prövas i anmälan till mil‐
jö‐ och hälsoskyddsnämnden.

El, tele

Elförsörjningen sker genom GEAB:s försorg och för telenätet ansvarar TeliaS‐
onera.

Avfall

Inom området finns ett område avsatt för källsortering och hämtningen av
avfallet sker genom Regionens försorg.

Konsekvenser av
planens genomförande

De åtgärder som avses genomföras inom planområdet anses inte medföra att
några miljönormer överskrids eller att nämnvärda konsekvenser kommer att
uppstå för det intilliggande fritidshusboendet. Längs de fritidshustomter som
ingår i detaljplaneförslaget föreslås en ”intrigitetszon” där camping inte är
tillåten.
.
Kommunfullmäktige beslutade 2010‐03‐29, § 39, att en barnchecklista ska
användas som underlag vid beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.

Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och RS §
264/2011)

Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och
barns bästa är ständigt närvarande under planeringsarbetet, då de är en förut‐
sättning för god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs
också genom remissförfarandet under planprocessen.
Det aktuella området utgör en tillgång för alla. Områdets karaktär och inne‐
håll, i anslutning till bad och strand, ger goda förutsättningar för ett upplevel‐
serikt boende och vistelse.
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Jämställdhetsperspek‐
tivet
(KS § 257/2009)

Kommunstyrelsen, beslutade, § 257/2009 att en jämställdhetslista ska använ‐
das som underlag vid beslut i nämnder.
Det aktuella området utgör en tillgång för alla. Områdets utformning och ka‐
raktär ger goda förutsättningar för ett jämställt boende och vistelse.

Administrativa frågor
Planens genomförandetid slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016‐05‐25, rev 2017‐04‐05

Anders Rahnberg
planchef
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Detaljplan för

Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl (Åminne)
Region Gotland

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljpla‐
nen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och ansvarig
för genomförandet samt hur det ska ske.
Genomförandeorganisation

Planområdet omfattar fastigheterna Gothem Kyrkebinge 1:55 och 3:12, små‐
husfastigheterna Kyrkebinge 1:49 ‐ 1:54 samt viss samfälld mark för väg. Kyr‐
kebinge 1:55 upplåts med tomträtt till innehavaren av campinganläggningen
vilken ansvarar för genomförandet av planen.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag regionens beslut om antagan‐
de vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt enligt
detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla
men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att erhålla bygg‐, rivnings‐
eller marklov. Regionen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon ersättning.

Tidplan

Planarbetet kommer att bedrivas enligt följande tidplan:
Planprocess år 2015
Samråd
kv 3

Granskning
Antagande

år 2016
kv 2
år 2017
kv 3

Huvudmannaskap

Region Gotland är inte huvudman för allmän platsmark. För den allmänna
platsmarken bör bildas en eller flera gemensamhetsanläggningar vilka ska
förvaltas av en samfällighetsförening.

Genomförandeavtal

Exploateringsavtal ska upprättas för att i samband med försäljning av Gothem
Kyrkebinge 1:55 bland annat reglera kostnads‐ och ansvarsfördelning för
lantmäteriförrättning mm.

______________________________________________________________________________________
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Befintligt tomträttsavtal reglerar allmänhetens rätt att nyttja badstranden
och i samband med detta använda befintlig väg och parkeringsplatser liksom
anläggningens toaletter. Dessa rättigheter ska inte försämras på grund av en
försäljning av Gothem Kyrkebinge 1:55. Allmänhetens fortsatta tillträde till
stranden ska därför säkras genom servitut. Den framtida skötseln av bad‐
stranden inklusive gångbron, toaletter mm ska regleras i ett skötselavtal mel‐
lan regionen och ägarna till campinganläggningen.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markförsörjning

Fastigheterna Gothem Kyrkebinge 3:12 och 1:55 är i regionens ägo varav den
senare upplåts med tomträtt till Åminne Fritidsanläggning AB. Småhusfastig‐
heterna Gothem Kyrkebinge 1:49 ‐ 1:54 är samtliga i privat ägo.

Fastighetsbildning

Möjlighet ges att stycka området i max fyra fastigheter, bl a området runt
receptionen/livsmedelsbutiken samt området för rörlig camping och reste‐
rande HKN‐område i två fastigheter.
Gränsdragningen mellan fastigheterna Gothem Kyrkebinge 1:55, 3:12 och den
samfällda vägmarken i planområdets västra sida bör regleras. Den samfällda
vägmarken föreslås genom fastighetsreglering justeras så att den överens‐
stämmer med område för lokalgata enligt detaljplanen och den del av Got‐
hem Kyrkebinge 1:55 som ligger på länsväg 146 föreslås regleras över till Got‐
hem Kyrkebinge 3:12.

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning bör bildas för lokalgatan. Deltagande fastigheter i
gemensamhetsanläggningen föreslås bli Gothem Kyrkebinge 1:49 – 1:55,
3:11, Magnuse 1:9 – 1:11, 1:13 och Båtare 6:1.
Området längsmed Gothemsån är utlagt som naturmark. För området, som är
allmän plats, gäller att allmänheten har tillträde enligt de allemansrättsliga
principerna. I samband med försäljning av fastigheten Kyrkebinge 1:55 bör
gemensamhetsanläggning bildas. Sker inte detta kan sakägare, vid enskilt
huvudmannaskap för allmän platsmark, ansöka om bildande av gemensam‐
hetsanläggning. För detta ändamål ska marken upplåtas vederlagsfritt vilket
ska regleras i exploateringsavtalet. Delägande fastigheter ska vara de för vil‐
ken naturmarken är till gagn.
Andelstalen fördelas efter den nytta respektive fastighet får av gemensam‐
hetsanläggningen.
Inrättande av gemensamhetsanläggningarna prövas genom lantmäteriför‐
rättning.

Officialservitut och ledningsrätt

I samband med lantmäteriförrättning ska allmänhetens rätt att utnyttja avsat‐
ta områden för allmän bil‐, gång‐ och cykeltrafik inklusive parkering (s.k. x‐
områden), säkerställas genom servitut till förmån för regionens fastighet Got‐
hem Båtarve 6:1. Likaså ska rätten att inom s.k. u‐områden bibehålla allmän‐
na vattenledningar säkerställas genom ledningsrätt.
Befintligt servitut för angöringsväg till Gothem Kyrkebinge 1:54 ska vid lant‐
mäteriförrättning förlängas till lokalgatan.
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EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
detaljplanen är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v
s att planvinst uppkommer. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de
kostnader som detaljplanen medför får planen anses lönsam.

Kostnader

Samtliga kostnader för genomförande av den del av planen som berör cam‐
pinganläggningen, inklusive kostnader för erforderliga lantmäteriförrättning‐
ar, står innehavaren av campinganläggningen för.
Regionen får en driftskostnad för sin andel i gemensamhetsanläggning för
gata mm.

TEKNISKA FRÅGOR

Tekniska utredningar

Det åligger innehavaren av campinganläggningen att utföra erforderliga geo‐
tekniska samt övriga för framtida exploateringar nödvändiga undersökningar.

Tekniska anläggningar

Området är redan anslutet till det regionala vattennätet. Spillvattnet hanteras
med befintlig enskild anläggning. Dagvattnet omhändertas lokalt.
Parkering sker på kvartersmark.

Kartförsörjning

I samband med ansökan om bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifo‐
gas ansökan.

Medverkande tjänstemän

Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Per Seigerlund, teknikför‐
valtningen, i samråd med Susanna Collin, lantmäteriet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016‐05‐25 rev 2016‐12‐06

Anders Rahnberg
planchef
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Ärendenr. 102012
Handlingstyp Granskningsutlåtande
Datum 2017-03-15

Detaljplan för Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne camping), Region Gotland
Granskningsutlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under granskningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:

*
*
*

Inom NK-området i den nordvästra delen har planbestämmelsen ändrats från
”totalhöjd” till ”byggnadshöjd”.
Antal fastigheter som får bildas inom planområdet är max 4 stycken.
Förtydligande i genomförandebeskrivningen har gjorts för att fokusera på förändringar som
sker inom detaljplaneområdet.

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett
förnyat granskningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina
kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och översänder det till regionfullmäktige för antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2016-05-25 har enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen varit utställt för
granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr.o.m. den 20 juni t o m den 15 juli 2016.
Granskningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga, regionala och
kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Framförda synpunkter och
därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Underrättelse angående
samråd har varit anslagen på Region Gotlands anslagstavla och hemsida. Brev har översänts till
berörda enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Länsstyrelsen
Skriver att regionen på ett tillfredsställande sätt tillgodosett länsstyrelsens synpunkter
2016-07-08
angående den nyckelbiotop som finns i området. Dock anser länsstyrelsen att de rådgivande
(G1)
synpunkterna som gavs i samrådet vad gäller skydd av gångstigen längs ån och att delar av
det sydvästra området som troligt inte går att bebygga, inte har beaktats eller bemötts i
samrådsredogörelsen.

2
Samhällsbyggnads- Regionen anser att det naturområde som löper längs hela strandlinjen mot
förvaltningen
Gothemsån säkrar framkomligheten för allmänheten. Vad gäller erosionsrisken
i den sydvästra delen gjordes en justering av byggrätten efter samrådet och
finns beskrivet under rubriken ”Geotekniska förhållanden” i beskrivningen.

Det har kommit en förfrågan från tomträttsinnehavaren med önskemål att
justera gränser så att det i planområdets nordöstra del blir mer kvartersmark i
förhållande till den allmänna platsmarken Natur. För att inte påverka befintliga
stigar och underlätta rörelser genom området medges inte denna justering och
därmed säkerställs den befintliga stigen.
Lantmäteriet
2016-07-05
(G2)

Ingen erinran

Markägare/Boende/Föreningar
Karin Lillo o Astrid
Viktigt att bevara strövområden längs ån och Naturområdet Nyckelbiotop. Om allt bebyggs
Lillo-Sjögren
försvinner karaktären i området. Man bör också värdera vilka hus som skall byggas - att de
2016-07-14
passar in i miljön. Färgsättning är också viktigt. Ifrågasätter också lämpligheten att sätta
(G3)
upp en husvagn och container för glassförsäljning mitt i blickfånget mot havet. ”Godkänner
man att ställa upp vad som helst för att få lite glass?”
Samhällsbyggnads- Avsikten med Naturområdena är just att värna om strövområdet längs ån och
förvaltningen
nyckelbiotopen i det centrala området. Vad gäller husvagnen och containern så
berörs inte de av detaljplanen. Synpunkterna har därför vidarebefordrats till
bygglovenheten för kännedom.
Sten Wikström
2016-07-13
(G4)

Har fått uppfattningen att planförslaget omfattar området väster och norr om Gothemsåns
mynning och inte själva udden. Vår inställning är att detta naturområde inte får exploateras
med byggnader och vägar utan skall behållas som naturmark. Anledningen är en
tidningsartikel där man presenterar en ny restaurang.

Samhällsbyggnads- Helt riktigt så berörs inte udden av föreslagen detaljplan. Den restaurangbyggförvaltningen
nad som varit publicerad i pressen är ett ärende som behandlas av Bygglovenheten.
Fam Hallgren
2016-07-13
(G5)

* Vill få gränsen justerad mellan kvartersmark och allmän plats i nordost.
* Önskar få ändrat totalhöjden 5,5 m i nordväst till byggnadshöjden 5,5 m.
Skriver vidare att syftet med planen är att förhindra att fastigheten styckas och kan därför
inte förstå varför man i planförslaget frångår detta. För övrigt innehåller beskrivningen
förslag som inte gäller planområdet och är därför irrelevanta och bör utgå. Dessa
anmärkningar gäller i första hand rubriken Fastighetsbildning i genomförandebeskrivningen
och Markägoförhållanden i planbeskrivningen. Bifogar även synpunkter från SCR Svensk
Camping som ska ses som kompletterande synpunkter till sitt eget.
I SCR:s skrivelse står bl. a följande:

3
”SCR gör en bedömning av den totala standarden på campingplatsen enligt ett fastställt
regelverk. Svensk Campingstandard omfattar dels en sommarstandard, dels en
vinterstandard. Klassificeringens grundval är att dimensioneringen för toaletter, duschar m m i
de numera upphävda allmänna råden från Naturvårdsverket (och Socialstyrelsen) är
uppfyllda”. Åminne camping har valt att klassificera sig och är idag en 3-stjärnig
campingplats. För att uppfylla de dimensioneringskrav som ställs av SCR så är det oerhört
viktigt att de serviceanläggningar som finns för campinggästernas förfogande inte blir fritt
tillgängliga för allmänheten. Skulle man frångå det så kan campingplatsen hamna i en
situation att den inte kan uppfylla grundkraven. Det är därför viktigt att man har toaletter
vid stranden som tillgodoser allmänhetens behov och att de som är till för campinggästerna
inte blir allmänt tillgängliga.
Dessa regler ligger också till grund för de avtal som bokning av boende innebär. Därför har
dessa regler stämts av mot konsumentverket och brott mot dessa kan leda till att man blir
avvisad från platsen. Det är därför av yttersta vikt att de avtal som upprättas för detaljplanens genomförande och skall säkerställa allmänhetens tillgång till stranden inte inkräktas
på campingplatsens regler när det gäller biltrafik genom campingplatsens område nattetid.
Samhällsbyggnads- Samhällsbyggnadsförvaltningen inser vikten av naturområdet utmed ån inte
förvaltningen
ändras. Syftet är att säkra framkomligheten för allmänheten vilket även påtalas i
länsstyrelsens yttrande.

Inom NK-området i nordväst har planbestämmelsen ändrats från ”totalhöjd”
till ”byggnadshöjd” enligt tomträttsinnehavarens önskemål.
Efter avstämning med fam Hallgren är de nu positiva till möjligheten att kunna
stycka fastigheten i flera fastigheter.
Tomträttsavtalet mellan regionen och Åminne Fritidsanläggningar AB ger
allmänheten rätt att nyttja badstranden och i samband med det nyttja befintlig
väg och parkeringsplatser för biltrafik. Det ger även besökande till platsen rätt
att nyttja toaletter på tomträttshavarens anläggning så länge den håller öppet
för säsongen.
Vad som idag är reglerat i tomträttsavtalet kommer vid en försäljning att
regleras i exploateringsavtalet. Då kan det vara viktigt att klarlägga vilka
toaletter som ska vara tillgängliga för allmänheten och vilka som inte ska det.
Vägen genom och parkeringen på fastigheten är den enda angöringsvägen för
bil till denna del av badstranden och i avtalet står ingenting om att tillträdet
endast ska gälla under dagtid. Om eventuell körning nattetid upplevs störande
är detta en ordnings- och polisfråga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-03-15
Anders Rahnberg
planchef

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-10-22

Handlingar till

Ärende 4

Försäljning av fastigheten Visby
Signallottan 2
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-09-20, § 243
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-03
• Köpeavtal Visby Signallottan 2
Bilagor:
PM Signallottan 2
Exploateringsavtal Signallottan 2
Markanvisningsavtal Signallottan 2

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-20

RS § 243

Exploateringsavtal samt köpekontrakt Visby
Signallottan 2

RS 2018/733
AU § 258

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

.|SHNRQWUDNWDYVHHQGH|YHUOnWHOVHDYIDVWLJKHWHQ9LVE\6LJQDOORWWDQWLOO*%-
6LJQDOORWWDQ$%I|UHQN|SHVNLOOLQJDY NURQRUJRGNlQQV

Regionstyrelsens beslut
•

8SSUlWWDGHH[SORDWHULQJVDYWDOVDPWN|SHNRQWUDNWI|U IDVWLJKHWHQ9LVE\
6LJQDOORWWDQ PHG*%-6LJQDOORWWDQ$%JRGNlQQV

5HJLRQVW\UHOVHQEHVOXWDGH--DWWXWVHWUHH[SORDW|rer som vinnare i
markanvisningstävling inom kv6LJQDOORWWDQ5HJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQILFNLXSSGUDJ
DWWWLOOUHJLRQVW\UHOVHQnWHUNRPPDPHGPDUNDQYLVQLQJVDYWDOH[SORDWHULQJVDYWDOVDPW
N|SHNRQWUDNWI|UUHVSHNWLYHH[SORDW|U(QDYGHH[SORDW|UHUVRPUHgionstyrelsen
EHVOXWDGHDWWWLOOGHODPDUNYDU*%-%\JJ$%5HJLRQVW\UHOVHQKDUWLGLJDUHJRGNlQW
XSSUlWWDWPDUNDQYLVQLQJVDYWDO--YLONHWUHJOHUDUDWWK|JVWDWLOOnWHQ
E\JJQDGVDUHDlUNYP%7$I|UDQYLVDWRPUnGH([SORDW|UHQVNDEHWDODHQ
N|SHVNLOOLQJRPNU%7$E\JJUlWWHQOLJWGHWDYH[SORDW|UHQLQOlPQDGHI|UVODJHW
RFKDQEXGHWDYVHHQGHPDUNDQYLVQLQJHQ([SORDW|UHQEHWDODUHQN|SHVNLOOLQJRP
  000 kronor motsvarande en byggrätt om 4 NYP%7$YLONHWYLVDWVLJHIWHU
VNLVVHU I|UVODJYDUDGHWPHVWOlPSOLJDI|UIDVWLJKHWHQI|UDWWNXQQDWLOOVNDSDWLOOUlFNOLJD
JU|Q\WRU2P\WWHUOLJDUH%7$NDQVNDSDVVNDWLOOlJJVN|SHVNLOOLQJXWJnHQOLJWDYWDO
3DUWHUQDKDUQXHQDWVRPDWWJnYLGDUHLSURFHVVHQRFKWHFNQDH[SORDWHULQJVDYWDOVDPW
N|SHNRQWUDNWI|UGHQDNWXHOODWRPWHQ6LJQDOORWWDQVRP*%-%\JJ$%WLOOGHODGHVL
WlYOLQJHQ
'HWDOMSODQHQI|UEODNY6LJQDOORWWDQIDVWVWlOOGHVDY5)-04-RFKDQJHUERVWDGVlQGDPnOLYDULHUDQGHYnQLQJVDQWDOGRFNK|JVWI\UDYnQLQJVSODQ
([SORDWHULQJVDYWDOHWUHJOHUDULKXYXGVDNI|OMDQGH
-

7LOOJUXQGI|UDYWDOHWOLJJHUGHWDOMSODQI|UEODNY 6LJQDOORWWDQGHVVSODQEHVWlPPHOVHURFKLQWHQWLRQHUJHQRPI|UDQGHEHVNULYQLQJRFKGHWDOMSODQHNDUWD
EHVOXWRPPDUNDQYLVQLQJ 56-- GHWDYH[SORDW|ren inlämnade
DQEXGHWRFKXQGHUODJDYVHHQGHDQYLVQLQJDYPDUNHQVDPWJlOODQGHPDUNDQYLVQLQJVDYWDOPHOODQSDUWHUQD
forts

23 (32)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-20

RS § 243 forts
RS 2018/733

-

-

)DVWLJKHWHQVNDH[SORDWHUDVI|UERVWDGVEHE\JJHOVHPHGXSSOnWHOVHIRUPK\UHVUlWW
WLOOVYLGDUHDYWDOXWDQDYEURWW LQNOXVLYHGlUWLOOK|UDQGHDQOlJJQLQJDU YDWWHQ- RFK
DYORSSGDJYDWWHQNYDUWHUVJDWDOHNRPUnGHQPP 
'DJYDWWHQIUnQKnUGJMRUGDSDUNHULQJVRPUnGHQLQRPIDVWLJKHWHQVNDOHGDVWLOOHWW
I|UGU|MQLQJVPDJDVLQ
([SORDWHULQJVDYWDOHWNDQLQWH|YHUOnWDVXWDQUHJLRQHQVJRGNlQQDQGH

.|SHNRQWUDNWHWUHJOHUDULKXYXGVDNI|OMDQGH
-

-

7LOOWUlGHRFKN|SHWVIXOOERUGDQGHlUYLOONRUDGHDYDWWUHJLRQIXOOPlNWLJHJRGNlQQHU
N|SHNRQWUDNWHW
)RUPHOOWWLOOWUlGHGHQGDJGn bygglov medges om den dagen infaller efter det att
UHJLRQIXOOPlNWLJHVEHVOXWRPI|UVlOMQLQJYXQQLWODJDNUDIW2PE\JJORYKDU
PHGJLYLWVI|UHUHJLRQIXOOPlNWLJHVEHVOXWVNHUWLOOWUlGHWGHQGDJGnUHJLRQIXOOPlNWLJHVEHVOXWRPI|UVlOMQLQJYXQQLWODJDNUDIW.|SDUHQVUlWWWLOOWLOOWUlGHWLOO
IDVWLJKHWHQI|UXWVlWWHUDWWN|SHVNLOOLQJHQKDUEHWDODWVLVLQKHOKHW
.|SHVNLOOLQJHQlUEDVHUDGSnGHQPD[LPDODE\JJUlWWVRPGHWDOMSODQHQPHGJHURFK
LQQHElUHQWRWDON|SHVNLOOLQJRP  NURQRU

([SORDW|UHQKDUI|U6LJQDOORWWDQLQNRPPLWPHGHQJHQRPI|UDQGHSODQ,GHQQDDQJHV
DWWE\JJQDWLRQHQNRPPHUDWWVNHLWYnHWDSSHU'HQI|UVWDHWDSSHQRPIDWWDUHQOLJW
JHQRPI|UDQGHSODQHQOlJHQKHWHUPHGXSSOnWHOVHIRUPK\UHVUlWWRFKEHUlNQDV
IlUGLJVWlOODVXQGHUYnUHQ'HQQDHWDSSVRPlULQULQJDGPHGU|WWLNDUWELOGHQ
QHGDQYDUHQOLJWGHQUHGRYLVQLQJVRPH[SORDW|UHQOlPQDGHLVDPEDQGPHGPDUNDQYLVQLQJHQWlQNWDWWEHE\JJDVPHGWYnYnQLQJVUDGKXVPHGXSSOnWHOVHIRUPK\UHVUlWW
Efter dialog med regionen är detta i inlämnad byggORYVDQV|NDQlQGUDWWLOO
IOHUERVWDGVKXVLWYnSODQ VPnOlJHQKHWHUNYP GRFNIRUWIDUDQGHLK\UHVUlWWVIRUP
5HJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQVEHG|PQLQJlUDWWI|UHOLJJDQGHH[SORDWHULQJVDYWDOVDPW
N|SHDYWDOlUXSSUlWWDWLHQOLJKHWPHGJlOODQGHSODQHURFKULNWOLQMHUUHJLRQVW\UHOVHQV
EHVOXWRPWLOOGHOQLQJDYPDUN--VDPWL|YHUHQVVWlPPDQGHPHGGHGLDORJHU
VRPI|UWVPHGUHJLRQHQVHGDQWLOOGHOQLQJVEHVOXWHW)|UYDOWQLQJHQI|UHVOnUVnOHGHVDWW
UHJLRQVW\UHOVHQEHVOXWDUDWWJRGNlQQDXSSUlWWDWH[SORDWHULQJVDYWDOVDPWN|SHNRQWUDNW
I|UIDVWLJKHWHQ9LVE\6LJQDOORWWDQPHG*%-6LJQDOORWWDQ$%
$UEHWVXWVNRWWHWI|UHVOnUDWWGLDORJXSSWDVPHGDNW|UHQGnJUXQGNUDYHQKDUlQGUDWV
$UEHWVXWVNRWWHW|YHUOlPQDUGlUI|UlUHQGHWWLOOUHJLRQVW\UHOVHQXWDQHJHW\WWUDQGH
ResultaWHWDYGHQQDGLDORJUHGRYLVDSnUHJLRQVW\UHOVHQ
Ärendets behandling under mötet

bUHQGHWI|UHGUDVDY $QGHUV/LQGKROPHQKHWVFKHI UHJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQ
Beslutsunderlag

5HJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQ--
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/733
3 september 2018

Anna Adler

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal och köpekontrakt Visby Signallottan 2,
GBJ Signallottan AB (tidigare GBJ Bygg AB)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättade exploateringsavtal samt köpekontrakt för fastigheten
Visby Signallottan 2 med GBJ Signallottan AB
godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Signallottan 2 till GBJ Signallottan
AB för en köpeskilling av 6 090 000 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 GBJ Bygg AB. Regionstyrelsen har
tidigare godkänt upprättat markanvisningsavtal (RS 2017-06-15 §158), vilket reglerar
att högsta tillåten byggnadsarea är 6 000 kvm BTA för anvisat område. Exploatören
ska betala en köpeskilling om 1 450 kr/BTA byggrätt enligt det av exploatören
inlämnade förslaget och anbudet avseende markanvisningen. Exploatören betalar en
köpeskilling om 6 090 000 kronor motsvarande en byggrätt om 4 200 kvm BTA,
vilket visat sig efter skisser/förslag vara det mest lämpliga för fastigheten för att
kunna tillskapa tillräckliga grönytor. Om ytterligare BTA kan skapas ska
tilläggsköpeskilling utgå enligt avtal.
Parterna har nu enats om att gå vidare i processen och teckna exploateringsavtal
samt köpekontrakt för den aktuella tomten, Signallottan 2, som GBJ Bygg AB
tilldelades i tävlingen.
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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 2018/733

Detaljplanen för bl a kvarteret Signallottan fastställdes av RF 2016-04-25 och anger
bostadsändamål i varierande våningsantal, dock högst fyra våningsplan.
Fastighetens läge:

Exploateringsområdet utgörs av Signallottan 2, 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
samt gällande markanvisningsavtal mellan parterna.

-

Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse med upplåtelseform
hyresrätt (tillsvidareavtal utan avbrott) inklusive därtill hörande anläggningar
(vatten- och avlopp, dagvatten, kvartersgata, lekområden mm).

-

Dagvatten från hårdgjorda parkeringsområden inom fastigheten ska ledas till
ett fördröjningsmagasin.

-

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
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/733

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 6 090 000 kronor.

Exploatören har för Signallottan 2 inkommit med en genomförandeplan. I denna
anges att byggnationen kommer att ske i två etapper. Den första etappen
omfattar enligt genomförandeplanen 24 lägenheter med upplåtelseform hyresrätt
och beräknas färdigställas under våren 2019. Denna etapp, som är inringad med
rött i kartbilden nedan, var enligt den redovisning som exploatören lämnade i
samband med markanvisningen tänkt att bebyggas med tvåvåningsradhus med
upplåtelseform hyresrätt. Efter dialog med regionen är detta i inlämnad
bygglovsansökan ändrat till flerbostadshus i två plan (smålägenheter 34,9 kvm),
dock fortfarande i hyresrättsform.
Etapp två och tre omfattar ca 15-20 lägenheter vardera och beräknas påbörjas
under 2019 enligt exploatörens genomförandeplan.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande exploateringsavtal samt
köpeavtal är upprättat i enlighet med gällande planer och riktlinjer, regionstyrelsens
beslut om tilldelning av mark 2016-09-22 samt i överensstämmande med de dialoger
3 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/733

som förts med regionen sedan tilldelningsbeslutet. Förvaltningen föreslår således att
regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat exploateringsavtal samt köpekontrakt för fastigheten
Visby Signallottan 2 med GBJ Signallottan AB.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal
Bilaga 2. Köpekontrakt
Bilaga 3. Genomförandeplan
Bilaga 4. Markanvisningsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
Stadsbyggnadsförvaltningen, planenheten
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PM

PM Signallottan markanvisningstävling
Tävlingen och beslutsprocessen

3 tomter.
För område A, B hyresrätt krav. För område C valfri upplåtelseform
Gestaltning 33%, Hållbarhet 33%, Pris 33%, Lägsta pris 1450 kr/BTA
5 tävlande
Gotlandshem
Lämnar anbud på område A. 72 lgh, tilldelas inget område
Österled.
Lämnar anbud på område A, B, C. 186 lgh för alla områden, tilldelas inget område
HSB
Lämnar anbud på område C. 62 lgh. 1e vinnare. Tilldelas område C
GBJ
Lämnar anbud på område A, B, C. 138 lgh (varav 50% HR och 50% BR). 3e vinnare,
tilldelas område B
Gotlandsbyggen
Lämnar anbud på område A. 81 lgh, 2a vinnare, tilldelas område A
Tävlingen annonserades i 6 juli 2016 i dagspress och hemsida. Sista dag för att lämna anbud
var 18 augusti. Utvärdering av inkomna anbud samt diskussion med budgivare om
kompletteringar skedde under slutet av augusti och ärendet kom sedan upp för beslut i
regionstyrelsen 22 september 2016. Markanvisningsavtal med respektive av de tre vinnarna
tecknades därefter i olika skeden. Exploatörerna har därefter arbetat med
projektering/finansiering mm och har haft dialog med regionens företrädare i olika skeden.
Avtal gällande exploatering och förvärv har tagits fram och parterna har haft diskussioner
kring bygglovsfrågan. Dessa har bland annat resulterat i att de ursprungliga 12 östra
radhusen föreslås ersättas av 24 lägenheter (fortfarande hyresrätter). En diskussion kring
grönytor har också inneburit att den maximala byggrätten minskat från 6000 till 4200 kvm
BTA.
Diskussion

Inom ramen för tävlingen lämnades 5 tävlingsförslag till de 3 tomterna in - Gotlandshem,
Gotlandsbyggen, GBJ, Österled, HSB. En komplicerande faktor var att det var tillåtet att
lämna anbud på flera av tomterna, vilket ett par av aktörerna gjorde. De tre som senare
utsågs som vinnare lämnade anbud enligt följande: Gotlandsbyggen – område A, GBJ –
område A+B+C, HSB – område C. I efterföljande diskussioner/förhandlingar fick aktör
förtydliga i sina förslag så att de bara omfattade 1 tomt vardera. Detta kan ha bidragit till att
förslag som slutligen lämnades in inte var så genomarbetade som man kunde önska.
Just kraven på omfattningen av arkitektmaterial och skisser är också en av punkterna där vi
tidigare har fått kritik från exploatörerna. Det är ju kostsamt för en exploatör att ta fram ett
tävlingsförslag där man inte med säkerhet vet att man kommer att komma ifråga för en
markanvisning. För att ta fram ett genomarbetat förslag som håller hela vägen genom en

PM

markanvisnings- och bygglovsprocess menar exploatörerna att de behöver lägga ned ganska
mycket tid och pengar. När vi dessutom ibland kräver snabba kompletteringar och
förtydliganden inser man att våra krav på exploatörerna kanske inte alltid är rimliga.
Som Christian H skriver i sin PM fanns det hos GBJ:s ursprungliga material vissa brister t
ex kring markplaneringen, vilka har diskuterats under bygglovskedet i syfte att hitta bättre
lösningar. Då är det naturligt att det blir vissa avvikelser gentemot exploatörens
ursprungsförslag, men den typen av mindre ändringar ser jag mindre behov av att lyfta upp
till avstämning eller nytt beslut. När det däremot gäller förändringar i byggnadsstruktur,
lägenhetsfördelning eller byggrätt behöver vi hitta bättre rutiner för att
a) förhindra omotiverade sådana ändringar eller
b) informera/stämma av motiverade sådana ändringar.
Jag tror att detta är en fråga som kommer att kunna hanteras genom en utveckling av den
exploateringsprocessen EXG. Betänk att markanvisningstävlingen för såväl Sergeanten
som Signallottan (juli 2016) genomfördes före EXG sjösattes och med begränsade resurser
hos såväl RSF som TKF. Nu har vi bättre förutsättningar för att ta hand som denna typ av
frågor. Vi har redan haft en diskussion inom EXG där förslaget är att den nya modellen där
en projektledare ges totalansvaret för varje projekt, från ax till limpa, ska förhindra att detta
upprepas. Projektledaren kommer att rapportera till en styrgrupp som i sin tur har sin bas i
EXG och då kan ta upp aktuella frågor för avstämning i EXiSAM.
Men jag vill flagga för att det säkert kommer att bli diskussion i denna typ av frågor även
framöver med en förändrad process. Hur mycket av det förslag som en aktör lämnar in
inom ramen för en markanvisningstävling ska vara låst och inte möjligt att förändra? I
normalfallet är ett förslag från en aktör kanske inte så genomarbetat som man skulle önska,
med hänvisning till att aktören inte vill riskera att lägga för mycket resurser i förväg innan
det finns ett beslut om anvisning. Men när väl beslutet om anvisning är fattat har
exploatören och regionen mer tid för att tillsammans och var för sig arbeta med att
förbättra det ursprungliga förslaget ur ett antal perspektiv. Knäckfrågan är då hur mycket
som ska vara möjligt att förändra, innan det betraktas som att regionen har ändrat
förutsättningarna för tävlingen och andra parter kan överklaga. Detta måste vi ta till oss
och ha levande i planeringen av nya tävlingar.
2018-09-11
Anders Lindholm
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MARKANVISNINGSAVTAL - för fastigheten Gotland
Visby Signallottan 2
Mellan Region Gotland (org.nr 212000-0803), 621 81 Visby, nedan benämnd Regionen, och GBJ Bostadsutveckling AB (org.nr 556974-6729),
Thelestads Herrgård, 352 55 Växjö, nedan benämnd Byggherren, har
följande avtal träffats:
§1 Anvisning

Regionen anvisar till Byggherren fastigheten Gotland
Visby Signallottan 2 enligt beslut i regionstyrelsen för
Region Gotland (RS § 224, 2016-09-22). Markanvisningen gäller t o m 2018-09-30. Den aktuella fastigheten avgränsning redovisas i bilagd skiss. Parterna
ska upprätta köpehandling enligt § 5 och även avtal
om genomförandet enligt § 3.

§2 Planering

För det fastigheten finns antagen detaljplan (09-P273,
Visby Artilleriet 1:33, kv Sergeanten m fl) med syfte att
området ska bebyggas med bostäder. Detaljplanen
möjliggör bebyggande av fastigheten med bostäder i
form av radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Enligt
förutsättningarna för genomförd markanvisning är den
högsta tillåten byggnadsarea 6 000 kvm BTA för anvisat område. Bostadsbebyggelsen får vara högst fyra
våningar och ska följa intentionerna i detaljplanen. Bebyggelsen och området ska utformas i enlighet med
Byggherrens förslag som ligger till grund för markanvisningen.

§3 Exploatering

Byggherren ska vid undertecknandet av markanvisningsavtalet bifoga en genomförandeplan som ska
redovisa planeringen av hela exploateringen, såväl i
text som tidsmässigt där eventuell etappindelning,
byggplaneringsprocess, bedömd byggstart och
genomförandet av exploateringen i övrigt redovisas.
Genomförande- och kostnadsansvar regleras i
exploateringsavtal/ genomförandeavtal mellan
Regionen och Byggherren.

§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
kommande exploateringsavtal avseende anvisat område förbinder sig Byggherren att genomföra de olika
hållbarhetsåtgärder som denne har redovisat i det inlämnade förslaget för anvisning och som bl a har
medfört att Byggherren har anvisats mark. Denne
förbinder sig att redovisa den bedömda energiför-
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brukningen, materialval, beräknad byggkostnad och
därav bedömd boendekostnad.
Angående hantering av dag- och dräneringsvatten se
§ 6 genomförande. Galvaniserat material e likn.
byggmaterial som kan orsaka förorenat dagvattnet
får inte användas.
§5 Förvärv

Parterna är överens om att Byggherren ska förvärva
anvisad fastighet inför byggnationen.
Regionen upprättar köpekontrakt i samband med att
bygglov ansöks. För området som överlåts ska Byggherren betala en köpeskilling om 1 450 kr/BTA byggrätt enligt det av Byggherren inlämnade förslaget och
anbudet avseende markanvisningen. Byggherren betalar en köpeskilling om 6 090 000 kronor motsvarande en byggrätt om 4 200 kvm BTA. Reglering av resterande byggrätt kommer att ske genom tilläggsköpeskilling. Betalningen kommer att regleras i den köpehandling som kommer att upprättas.
Priset ligger fast t o m 2018-09-30. Därefter ska
uppräkning ske genom indexreglering med en faktor
som motsvarar medelindex av Entreprenad-index för
husbyggnad och anläggning, grupperna 211, 222,
231 och 241. Uppräkningen för köpe-skillingen ska
avse perioden fr.o.m. 2016-09-30 t o m köpeskillingens erläggande. Köpeskillingen kan dock inte sättas
till ett lägre belopp än det ovan angivna.

§ 6 Genomförande Regionen har fastighetsbildat exploateringsfastigheten, avstyckning från Gotland Artilleriet 1:33, som
ska förvärvas av Byggherren.
Regionen ansvarar för att bygga och bekosta gata
fram till exploateringsområdets/fastighetens gräns.
Gatukostnadsersättning utgår inte. Byggherren har
ett genomförande- och kostnadsansvar för exploateringen inom exploateringsområdet/fastigheten och
anslutning till allmän lokalgata och VA liksom att utföra geotekniska och andra undersökningar som
fordras i samband med byggnationen av bostäder.
Regionen ansvarar för att iordningsställa förbindelsepunkt till vilken Byggherren har att ansluta spill- och
dricksvattenledningar. Byggherren betalar anläggningsavgift för upprättad förbindelsepunkt för dricksoch spillvatten enligt den vid tidpunkten gällande VAtaxan. Byggherren förbinder sig att se till att dagvattnet, i första hand, ska så långt som möjligt, så tidigt
och snabbt omhändertas lokalt och infiltreras inom
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den egna fastigheten. Dag- och dräneringsvatten ska
avledas till utjämningsmagasin, som anläggs av
Byggherren inom anvisat område/fastigheten. Anslutning sker till det dagvattennät som anläggs av
Regionen eller om så är möjligt avleda dag- och
dräneringsvattnet till ett av Regionen iordningställt
uppsamlingsdike/ svackdike. Storleken på utjämningsmagasin/-et för anvisad fastighet ska i likhet
med Regionens dagvattenstrategi och vad Regionen
planerar för området motsvara ett s k 20-årsregn.
Anslutningsavgift för dagvatten utgår enligt den vid
tidpunkten gällande VA-taxan. Om byggherren
omhändertar allt dagvatten lokalt inom anvisat område utgår ingen anslutningsavgift för dagvatten. Lösningen för eget omhändertagandet inom fastigheten
ska godkännas av Regionen.
Byggherren ansvarar och bekostar anslutning för el,
fjärrvärme och fiber. Byggherren iordningställer/anlägger berörda ledningar inom kvartersmarken och
avropar anslutning av el och fjärrvärme av Gotlands
Energi AB (GEAB) vid fastighetsgräns eller enligt
överenskommelse med GEAB. På samma sätt avropas anslutning för fiber av GEAB, Telia/Skanova
eller annan fiberoperatör som väljs.
Regionen ansvarar för att exploateringsområdet är
fritt från byggnadsrester och förorenade massor med
utgångspunkt från gjorda mark- och miljöundersökningar inom området. Sanering har utförts för att som
mål uppnå nivån känslig markanvändning och lägst
mindre känslig markanvändning. Om behov av ytterligare undersökningar/saneringar fordras för byggnation av bostäder är det Byggherrens ansvar att vidta
och bekosta nödvändiga åtgärder för att marken ska
uppnå nivån känslig markanvändning. Ansvaret för
förorenad mark följer gällande miljölagstiftning.
Regionen ansvarar för att för att genomföra nödvändiga arkeologiska utredningar, undersökningar
och utgrävningar om sådana påkallats av undersökningarna. Regionen får därmed anses ha fullgjort sin
skyldighet att säkerställa att marken är bebyggbar ur
ett arkeologiskt perspektiv. Om behov av ytterligare
arkeologiska undersökningar/utgrävningar t ex i samband med påbörjad byggnation uppstår åligger det
Byggherren att kontakta Länsstyrelsen Gotlands län
för nödvändiga åtgärder. Eftersom Regionen har vidtagit de åtgärder som fordras ur ett arkeologiskt perspektiv och därmed följt de krav och gällande regler
som gäller arkeologiska utredningar/undersökningar
är det enligt Länsstyrelsen Gotland län ett statligt
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ansvar för ev. ny utredning och därtill hörande
kostnader.
Byggherren har ansvar för eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder på grund av exempelvis
radonförekomst.
Genomförande- och kostnadsansvar regleras i avtal
om genomförandet/exploaterngsavtal enligt §3.
§7 Återtagande

Parterna är överens om att om genomförandeplanens intentioner inte följs eller den planerade
bebyggelsen inte har påbörjats inom anvisad tid ska
Regionen ha rätt att återta markanvisningen. Mindre
avvikelser kan accepteras.
Regionen ska ha rätt att återta markanvisningen
under den tidsbegränsade perioden som avtalet
avser om det är uppenbart att Byggherren inte avser
eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på
det sätt som avsågs vid 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
(ex.vis överklagande av detaljplan) eller att handläggningen inom Region Gotland av olika skäl
fördröjer genomförandet.

§9 Avbrutet projekt Projekt som avbryts under genomförandeprocessen
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

Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av båda parter, d v s godkänns enligt beslut i
regionstyrelsen för Region Gotland samt godkänns
av styrelsen för Bostadsutveckling AB.

§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.
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§12 Överlåtelse

Denna markanvisning får inte överlåtas utan
Regionens skriftliga medgivande annat än till helägt
dotterbolag.

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

/

2017

För GBJ Bostadsutveckling AB

.....................................................
Visby den

/

................................................

2017

För Region Gotland

.....................................................
Björn Jansson

................................................
Peter Lindvall

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-10-22

Handlingar till

Ärende 5

Försäljning av fastigheten Visby
Kasernen 2
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-09-20, § 239
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-23
• Köpeavtal Visby Kasernen 2
Bilagor:

Värdebedömning CBRE 2018-06-14
Värdebedömning FS Fastighetsstrategi AB 2018-05-07
Årsredovisning Uppsala Akademiförvaltning 2017
Regionstyrelsen 2018-09-20, § 240 Avsiktsförklaring Kasernen 2
Avsiktsförklaring Kasernen 2

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-20

RS § 239

Försäljning av Visby Kasernen 2

RS 2018/243
AU § 255

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

8SSUlWWDWI|UVODJWLOON|SHNRQWUDNWPHG8SSVDOD$NDGHPLI|UYDOWQLQJ.%DQJnHQGH
N|SDYIDVWLJKHWHQ9LVE\.DVHUQHQI|UHQN|SHVNLOOLQJRPPLOMRQHUNURQRU
PHGWLOOWUlGHQRYHPEHUJRGNlQQV

Regionstyrelsens beslut
•

8SSUlWWDWI|UVODJWLOON|SHNRQWUDNWPHG8SSVDOD$NDGHPLI|UYDOWQLQJ.%DQJnHQGH
N|SDYIDVWLJKHWHQ9LVE\.DVHUQHQI|UHQN|SHVNLOOLQJRPPLOMRQHUNURQRU
PHGWLOOWUlGHQRYHPEHUJRGNlQQV

Reservation
)|OMDQGHUHVHUYHUDUVLJWLOOI|UPnQI|UEHVOXWRPDWWLQWHVlOMDIDVWLJKHWHQ(YD
1\SHOLXV & .DUO--RKDQ%REHUJ & 6WHIDQ1\SHOLXV & $QQD+UGOLFND 0 6WHIDQ
Wramner 0 /HQD&HOLRQ 0 RFK-RKDQ7KRPDVVRQ / 

5HJLRQ*RWODQGKDUVnOW IDVWLJKHWHQ9LVE\.DQRQHQWLOO8SSVDOD$NDGHPLVND
)|UYDOWQLQJ8$) PHGWLOOWUlGHMDQXDUL,VDPEDQGPHGGHQQDI|UVlOMQLQJ
IUDPI|UGHV|QVNHPnOIUnQ8$)DWWlYHQInI|UYlUYDIDVWLJKHWHQ9LVE\.DVHUQHQ
$QOHGQLQJHQWLOOGHWWDlUDWW8$)JlUQDVHUDWWGHInUHQVW|UUHI|UYDOWQLQJVHQKHWL9LVE\
'nUHJLRQHQLQWHEHGULYHUQnJRQHJHQYHUNVDPKHWLIDVWLJKHWHQ9LVE\.DVHUQHQRFK
Gn8SSVDOD8QLYHUVLWHW&DPSXV*RWODQG 88&* I|UHGUDUHQRFKVDPPDK\UHVYlUG
EHG|PVDWW HQI|UVlOMQLQJDY9LVE\.DVHUQHQYDUD HQJRGO|VQLQJI|UVDPWOLJDSDUWHU
5HJLRQVW\UHOVHQEHVOXWDGH-- DWWJHUHJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQLXSSGUDJ
DWWI|UEHUHGDHQGLUHNWI|UVlOMQLQJDYIDVWLJKHWHQ9LVE\.DVHUQHQWLOO8$)5HJLRQstyrelsen beslutade även att ge regionstyrelseI|UYDOWQLQJHQLXSSGUDJDWWDUEHWDIUDPHQ
DYVLNWVI|UNODULQJPHOODQ5HJLRQ*RWODQG88&*VDPW8$)I|UXWYHFNOLQJDY&DPSXV
*RWODQGVHQlVWDSDUDJUDI
5HJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQnWHUNRPPHUQXPHGI|UVODJWLOON|SHNRQWUDNWI|UI|UVlOMQLQJDYIDVWLJKHWHQ9LVE\.DVHUQHQ
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-20

RS § 239 forts
RS 2018/243

'HQDNWXHOODIDVWLJKHWHQXWJ|UVDYWYnVHSDUDWDPHQVDPPDQE\JJGDKXVNURSSDU
XSSI|UGDRFKUHQRYHUDGHUHVSHNWLYH
%\JJQDGHQRPIDWWDUWRWDOW NYPYDUDYFLUNDSURFHQWXWJ|UVDYXQGHUvisningsORNDOHU8W|YHU88&*ILQQV\WWHUOLJDUHHQK\UHVJlVW8QLYHUVLWHWV- RFKK|JVNROHUnGHW
VRPI|UK\UNYPNRQWRUIUDPWRP-04-'HQQDORNDONRPPHUGlUHIWHUDWW
WDV|YHUDY88&*VRPGnEOLUHQGDK\UHVJlVWLKHODE\JJQDGHQ
8SSVDOD8QLYHUVLWHW&DPSXV*RWODQGVRPGHQVW|UVWDK\UHVJlVWHQKDU informerat
5HJLRQ*RWODQGRPDWWGHUDV|QVNHPnORPN|SDUHDYIDVWLJKHWHQYLGHQHYHQWXHOO
I|UVlOMQLQJlU8$)'n8$)WLGLJDUHI|UYlUYDW9LVE\.DQRQHQVNDSDVQXlQQXElWWUH
I|UXWVlWWQLQJDUI|UHQVWDELORFK VHUL|VDNW|UDWWELGUDWLOOXWYHFNOLQJHQDY9LVE\KDPQ
RFKVWDGVNlUQD.|SHVNLOOLQJHQKDUWDJLWVIUDPXWLIUnQWYnREHURHQGHIDVWLJKHWVYlUGHULQJDULHQOLJKHWPHGULNWOLQMHUQD
$UJXPHQWHQI|UHQI|UVlOMQLQJNDQVDPPDQIDWWDVHQOLJWI|OMDQGH
att Region GoWODQGLQWHEHGULYHUQnJRQYHUNVDPKHWLORNDOHUQD
- DWWN|SDUHQKDUHQVWDUNNRSSOLQJWLOO8SSVDOD8QLYHUVLWHWRFKDWWGHWILQQVHWW
JHPHQVDPWLQWUHVVHKRVGHVVDEnGDSDUWHUDWWOnQJVLNWLJWXWYHFNODXQLYHUVLWHWHWV
ORNDOHURFKGHVVYHUNVDPKHWHU
- DWWN|SDUHQKDULQWUHVVHDYRFKUHVXUVHUI|UDWWYDUDPHGRFKXWYHFNOD
KDPQRPUnGHW
gYHUHQVNRPPHQN|SHVNLOOLQJXSSJnUWLOOPQNURFKIDVWLJKHWHQVERNI|UGDYlUGH
XSSJnUSHUPDMWLOOPQNU'HVVXWRPWLOONRPPHUI|UVlOMQLQJVRPNRVWQDGHU
RPFDWNU7LOOWUlGHlUVDWWWLOOQRYHPEHU6DPPDQWDJHWPHGI|UI|UHVODJHQ
DIIlUHQUHDYLQVWRPFDPQNUI|U
-

5HJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQI|UHVOnUDWWUHJLRQVWyrelsen beslutar att godkänna N|SHDYWDOHWI|UI|UVlOMQLQJDYIDVWLJKHWHQ9LVE\.DVHUQHQWLOO8SSVDOD$NDGHPLI|UYDOWQLQJ
.%)|UHWWJHQRPI|UDQGHDYDIIlUHQVNDOON|SHNRQWUDNWHWJRGNlQQDVDY
UHJLRQIXOOPlNWLJH
5HJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQI|UHVOnURFNVnDWWUHJLRQVW\UHOVHQEHVOXWDUDWWJRGNlQQD
I|UVODJWLOODYVLNWVI|UNODULQJPHOODQ5HJLRQ*RWODQGRFK8SSVDOD$NDGHPLI|UYDOWQLQJ
.%

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-20

RS § 239 forts
RS 2018/243
Ärendets behandling under mötet

bUHQGHWI|UHGUDVDY$QGHUV/LQGKROPHQKHWVFKHIUHJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQ
(YD1\SHOLXV & \UNDUDWWI|UVlOMQLQJHQLQWHVNDJHQRPI|UDV
2UGI|UDQGHQVWlOOHUUHJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQVI|UVODJRPI|UVlOMQLQJDYIDVWLJKHWHQ
9LVE\.DVHUQHQPRW(YD1\SHOLXVI|UVODJRPDWWLQWHVlOMDIDVWLJKHWHQRFKILQQHr att
IDVWLJKHWHQVNDVlOMDV
9RWHULQJEHJlUVRFKSURSRVLWLRQVRUGQLQJVWlOOV -DI|UDWWIDVWLJKHWHQVNDVlOMD1HMI|U
DWWIDVWLJKHWHQLQWHVNDVlOMDV)|OMDQGHU|VWDMD)LOLS5HLQKDJ 6 /HLI'DKOE\ 6 
7RPP\*DUGHOO 6 +nNDQ(ULFVVRQ 6 6WHIDDQ'H0DHFNHU 03 ,VDEHO(QVWU|P
03 %ULWWLV%HQ]OHU 9 RFKRUGI|UDQGH0HLW)RKOLQ 6 )|OMDQGHU|VWDU1HM(YD
1\SHOLXV & .DUO--RKDQ%REHUJ & 6WHIDQ1\SHOLXV & $QQD+UGOLFND 0 6WHIDQ
:UDPQHU 0 /HQD&HOLRQ 0 RFK-RKDQ7KRPDVVRQ / 
Beslutsunderlag

5HJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQ--
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2018/243
23 augusti 2018

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning av Kasernen 2 samt utveckling av Campus Gotland
Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
-

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Uppsala
Akademiförvaltning KB angående köp av fastigheten Visby Kasernen 2 för
en köpeskilling om 65,5 miljoner kronor med tillträde 30 november 2018.

-

att godkänna upprättat förslag till avsiktsförklaring mellan Region Gotland
och Uppsala Akademiförvaltning KB (UAF).

Bakgrund

Regionen sålde fastigheten Visby Kanonen 1 till UAF med tillträde januari 2018. I
samband med denna försäljning framfördes önskemål från UAF att även få förvärva
fastigheten Visby Kasernen 2. Anledningen till detta är att UAF gärna ser att de får
en större förvaltningsenhet i Visby. Då regionen inte bedriver någon egen
verksamhet i fastigheten Visby Kasernen 2 och då Uppsala Universitet Campus
Gotland (UUCG) föredrar en och samma hyresvärd synes en försäljning av Visby
Kasernen 2 vara en god lösning för samtliga parter.
Regionstyrelsen beslutade 2018-03-22 RS § 73 att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att förbereda en direktförsäljning av fastigheten Visby Kasernen 2 till UAF.
Regionstyrelsen beslutade även att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta
fram en avsiktsförklaring mellan Region Gotland, UUCG samt UAF för utveckling
av Campus Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med förslag till köpekontrakt för
försäljning av fastigheten Visby Kasernen 2 samt förslag till avsiktsförklaring.
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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
Ärende RS 2018/243

Fastigheten Visby Kasernen 2

Den aktuella fastigheten utgörs av två separata men sammanbyggda huskroppar
uppförda 1875, och renoverade 2009, respektive 2007.
Byggnaden omfattar totalt 3 783 kvm varav cirka 45 procent utgörs av
undervisningslokaler. Utöver UUCG finns ytterligare en hyresgäst, Universitets- och
högskolerådet, som förhyr 275 kvm kontor fram t o m 2019-04-30. Denna lokal
kommer därefter att tas över av UUCG som då blir enda hyresgäst i hela byggnaden.

Region Gotlands riktlinjer för försäljning av fastigheter

Huvudregeln är att försäljning av bebyggda fastigheter, exempelvis gamla skolor eller
andra verksamhetslokaler som inte längre behövs inom Region Gotlands verksamhet,
alltid ska ske som en öppen försäljning i full konkurrens. I vissa fall, till exempel när
byggnad inom fastighet ägs av hyresgäst, arrendator eller annan, samt när fastighet
under lång tid förhyrts och disponerats av annan, kan direktförsäljning övervägas.
Försäljningspriset ska dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.
I aktuellt fall har den största hyresgästen, Uppsala Universitet Campus Gotland
informerat Region Gotland om att deras önskemål om köpare av fastigheten vid en
eventuell försäljning är UAF. Då UAF tidigare förvärvat Visby Kanonen 1 skapas nu
ännu bättre förutsättningar för en stabil och seriös aktör att bidra till utvecklingen av
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/243

Visby hamn och stadskärna. Köpeskillingen har tagits fram utifrån två oberoende
fastighetsvärderingar i enlighet med riktlinjerna.
Fastighetsaffären

För fastställande av köpeskillingen har parterna har låtit utföra var sin oberoende
värdering med hjälp av två auktoriserade värderingsinstitut. Vid en
fastighetstransaktion till en i förväg bestämd part är det vedertaget att båda parter
beställer var sin oberoende värdering. Köpeskillingen bestäms sedan vanligtvis som
snittet av de båda värderingarna. Anledningen till detta är att man vill eliminera
påverkan på köpeskillingen i det fall värderarna låter sin värdebedömning påverkas av
vem som är beställare av värderingen. Med detta förfaringssätt bedöms man kunna
undvika såväl över- som undervärden. Respektive värderingsmans uppdrag är att
bedöma ett marknadsvärde, d.v.s. det mest sannolika pris fastigheten skulle få vid en
försäljning på en fri och öppen marknad. Eftersom en fastighetsvärdering består av
en mängd olika bedömningar och ställningstaganden är det inte sällan värderingarna
skiljer sig åt. I aktuellt fall skiljer sig värderingarna åt endast 1 mnkr, en differens på
cirka 1,5 procent. De båda värderingarna uppgår till 65 mnkr respektive 66 mnkr.
Genomsnittet av dessa värderingar ger 65,5 mnkr som därmed utgör
överenskommen köpeskillingen.
I anslutning till affären tillskapas två nya avtal mellan Kasernen 2 och Kasernen 4.
Dessa avtal reglerar förhållanden som idag råder mellan fastigheterna men som inte
tidigare reglerats med skriftliga avtal. Det ena avtalet ger Kasernen 2 rätt att utnyttja
infart till soprum via Kasernen 4. Det andra avtalet ger Kasernen 2 rätt att få köpa
överskottsvärme samt kyla från sjövärmeanläggningen av Kasernen 4 och ger
Kasernen 4 rätt att köpa fjärrvärme från Kasernen 2.
Fastighetens resultat (intäkter minus kostnader inklusive kapitalkostnader) var 1,7
mnkr 2017. Fastighetens driftnetto (intäkter minus kostnader före kapitalkostnader)
uppgick till 3,5 mnkr 2017 och prognosticeras till cirka 3,5 mnkr även för 2018.
Avsiktsförklaringen

Föreslagen köpare till fastigheten är UAF, som är organiserad som en
förvaltningsorganisation med fyra verksamhetsgrenar – stadsfastigheter,
jordbruksförvaltning, skogsförvaltning samt finansförvaltning. UAF förvaltar totalt
fastigheter och andra tillgångar uppgående till ca 10 miljarder kr. UAF förvaltar 604
stiftelser med anknuten förvaltning till Uppsala Universitet. Förvaltningens uppgift är
att generera avkastning till stiftelserna samt att se till att stiftelserna använder medlen.
Förvaltningen har inget privat vinstintresse, utan all avkastning som genereras går till
stipendier, forskningsstödjande åtgärder samt till Uppsala Universitets egen
verksamhet.
Regionstyrelsen beslutade 2018-03-22 RS § 73 att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att arbeta fram en avsiktsförklaring mellan Region Gotland, UUCG samt
UAF för utveckling av Campus Gotland.
UAF’s huvuduppdrag är att generera avkastning till stiftelserna. Att i det arbetet ge
UUCG fördelar är inte förenligt med uppdraget. Detta gör det svårt för både UUCG
och UAF att skriva under en avsiktsförklaring för utveckling av Campus Gotland.
Mellan Region Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland finns ett sedan
2016 upprättat samarbetsavtal. UUCG gör bedömningen att det strategiska
partnerskapet säkerställs genom detta.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/243

Upprättat förslag till avsiktsförklaring är mellan Region Gotland och UAF. Syftet
med avsiktsförklaringen beskrivs som ” att tillsammans verka för att skapa
möjligheter för utvecklingen av utbildningslokaler och studentbostäder på Gotland”.
Parterna skall sträva efter att
•
•
•

lokalförsörjningen avseende utbildningslokaler långsiktigt tryggas
bostadsförsörjningen för studenter långsiktigt tryggas
utveckla inre hamnen

Argument för försäljning

Argumenten för en försäljning kan sammanfattas enligt följande:
-

att Region Gotland inte bedriver någon verksamhet i lokalerna

-

att köparen har en stark koppling till Uppsala Universitet och att det finns ett
gemensamt intresse hos dessa båda parter att långsiktigt utveckla
universitetets lokaler och dess verksamheter,

-

att köparen har intresse av och resurser för att vara med och utveckla
hamnområdet,

Bedömning

Överenskommen köpeskilling uppgår till 65,5 mnkr och fastighetens bokförda värde
uppgår per 31 maj 2018 till 26,6 mnkr. Dessutom tillkommer
försäljningsomkostnader om ca 200 tkr. Tillträde är satt till 30 november 2018.
Sammantaget medför föreslagen affär en reavinst om ca 39 mnkr för 2018.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkännana
köpeavtalet för försäljning av fastigheten Visby Kasernen 2 till Uppsala
Akademiförvaltning KB. För ett genomförande av affären skall köpekontraktet
godkännas av regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår också att regionstyrelsen beslutar att godkänna
förslag till avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Uppsala Akademiförvaltning
KB.
Beslutsunderlag

Köpekontrakt
Avsiktsförklaring
Värdebedömning CBRE
Värdebedömning FS Fastighetstrategi AB

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF Fastighetsförvaltningen
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Värdebedömning avseende fastigheten
Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Stockholm 2018-05-07
FS Fastighetsstrategi AB
Anders Almqvist

Visby Kasernen 2, Gotlands kommun
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Sammanfattning
Allmänt
Värderingsobjektet utgör fastigheten Visby Kasernen 2 med en lokalarea om 3 783 m2.
Fastigheten är ursprungligen bebyggd år 1875 med en kasern som år 2009
totalrenoverats och år 2007 tillbyggts med kontor och utbildning. Fastigheten har ett
mycket gott läge i centrala Visby intill hamnen. Lokalerna är främst uthyrda till Uppsala
Universitetet på Gotland. Lokalerna är moderna och i medelgott till gott skick. Samtliga
lokaler är uthyrda.

Marknadsvärde
Marknadsvärdet har för Visby Kasernen 2, Gotlands kommun vid värdetidpunkten maj
2018 bedömts till:
65 000 000 kronor
(Sextio Fem Miljoner Kronor)
Byggrättsvärde för kontor och utbildning på del av Visby Innerstaden 1:2:
5 500 kr/m² BTA
Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2018-05-07

Anders Almqvist, MRICS
FS Fastighetsstrategi AB
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Uppdrag
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet är utbildningsfastigheten Visby Kasernen 2, Gotlands kommun.
Byggrättsvärde ska även bedömas för kontor på intilliggande mark på fastigheten Visby
Innerstaden 1:2.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Gotlands kommun genom Åsa Linder.

Värdetidpunkt
Maj 2018.

Syfte
Syftet med uppdraget är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde inför en försäljning.

Förutsättningar
För definition av marknadsvärde och värdetidpunkt, se ”Definitioner och värderingsmetoder”. Detta utlåtande följer ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” enligt bilaga om ej
annat anges.
Följande förutsättningar har gjorts;
•

Värderingen baseras på erhållna förutsätter att lokalytorna uppgår till 3 783
m² enligt erhållen ytsammanställning.

•

Erhållen drift- och underhållskostnad för år 2015-17 uppgår till 870 000 – 950
000 kr eller 230 - 250 kr/m² lokalarea. Kostnaden för administration och
planerat underhåll finns ej redovisad varför denna har bedömts separat och
tillagts.

Underlag
Översiktlig besiktning är utförd 2018-04-23 av Anders Almqvist tillsammans med John
Herlitz representant från fastighetsägaren. Nedan följer en sammanställning av övriga
underlag som använts vid värderingen.
•
•
•
•

Kopia på hyresavtal
Fakturor avseende fjärrvärme
Hyresinformation för år 2015 - 2017
Kontraktslista
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

•
•
•
•
•
•
•

Resultat för år 2015 - 2017
Uppgifter från kommunen rörande planförhållanden
Fastighetsinformation från Fastighetsdatasystemet (FDS)
Taxeringsuppgifter
Fastighetskarta
Databaserad ortsprisinformation
Övrigt

Beskrivning av värderingsobjektet
Typ av objekt
Objektet utgörs av två byggnader med utbildningslokaler i centrala Visby, se foto nedan.
Fastigheten är bebyggd med en äldre byggnad och en modern byggnad för Uppsala
Universitet.

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare är Gotlands kommun, org. nr 21200-0803.
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Läge

Objektet har adressen Hamnplan 1 och Kaserngatan 1A-C i Gotlands kommun. Fastigheten
är mycket centralt belägen intill hamnen i Visby. Omgivningen utgörs huvudsakligen av
Visbys innerstad, Visby Hamn, Almedalen, Uppsala Universitet Campus Gotland och Wisby
Strand och Congress & Event. Fastigheten har närhet till all service. Allmänna
kommunikationer är buss. Busslinjen nr 90 trafikerar Hamnplan intill fastigheten.
Gotlandsfärjan som trafikerar Visby och Nynäshamn och Oskarshamn har sin kajplats ca
1 000 m sydväst om fastigheten.

Tomt

Tomten omfattar en areal om 2 078 m2 och är huvudsakligen plan. Tomten är i sin helhet
bebyggd med lokaler och är en hörntomt. Obebyggd mark består av gångytor.
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Byggnader
Värderingsobjektet är bebyggt med utbildningslokaler fördelade på två lokalbyggnader
uppförda år 1875 och år 2007. Den äldre byggnaden har två huskroppar som är uppförda
med 1 våning och vindsplan respektive 2 våningar och vindsplan. Den yngre byggnaden är
uppförd med 3 våningar. Den äldre byggnaden uppfördes ursprungligen som en kasern och
som därefter har använts av barn- och utbildningsförvaltningen, det s.k. BUF-huset. Den
äldre byggnaden har renoverats år 2009 och inrymmer nu kontor till Uppsala Universitet.
Den yngre byggnaden uppfördes år 2007 och inrymmer ”Studiecentrum”, administration och
utbildning. Byggnaderna benämns i värderingen som den äldre byggnaden/C-huset/kasernen
och det yngre huset som yngre byggnaden/D-huset/Betty Petterssons hus.
Den yngre byggnaden har en modern och god standard medan den äldre byggnaden har en
standard från 2009 men med delvis en gammal planlösning. Korridorsystem och allmänna
utrymmen är omoderna.
C-huset har ytterväggar av sten och en stomme av trä (bedömt) och betongstomme. Sockeln
består av natursten. Bottenbjälklaget stöttas av tegelpelare i källardel. D-huset bedöms ha
ytterväggar av betong och en stomme av betong. Yttertaken är beklädda med plåt (äldre) och
gummiduk/asfaltspapp (yngre). Fönstren i den äldre delen är främst tvåglasfönster och den
nyare delen har treglasfönster. Byggnaderna har flera undercentraler och uppvärms med
fjärrvärme. Lokalerna uppvärms via vattenburna radiatorer och takbafflar. Fasaderna har
puts. Lokalerna ventileras mekaniskt med till- och frånluftsfläktar med värmeåtervinning. Dhuset har kyla medan C-huset saknar kyla.

C-huset (Kasernen)

Byggnaden är belägen mot hamnen och havet. Byggnaden inrymmer grupprum, sal, kontor
och labb. Entrén är belägen nära entrén till D-huset från Kaserngatan. Bottenplan innehåller
kontor med glasade väggar mot korridor, utbildning i grupprum och ett flertal labblokaler (6
st.). Golven har plastmatta och innertaken har ljudisolerande plattor. Golven i grupprummen
har textil på upphöjda och ventilerade golv. Väggarna är vitmålade. Våningsplan 1 inrymmer
kontor utmed korridorer, men ej med glasade väggar. Vindsplan inrymmer kontor i öppet
landskap. Taket har takfönster och golven är ventilerade. Trapphusen har natursten på
golven. Ventilationsutrymmena är moderna. Hygienutrymmena har plastmatta på golv, målat
och kakel på vägg. Porslin bedöms vara 10 - 15 år gamla.

D-huset (Betty Petterssons hus)

Byggnaden har byggts till den äldre byggnaden mot nordöst. Byggnaden är uppförd med tre
våningar. Entrén ligger vid Kaserngatan. Lokalerna utgörs av undervisningssalar, grupprum,
aula/hörsalar, kyld serverhall, kontor, kök, matsal för elever, gästmatsal och personalrum.
Våningsplan ett inrymmer studiecentrum, kontor och samtalsrum. Våning två inrymmer
lärosalar och grupprum och våning tre inrymmer kontor och grupprum. Lokalerna är ljusa
och flexibla. Glasytorna är stora för ljusinsläpp. Hissar finns installerade. Golven har
linoleummatta, kakel eller textil. Väggarna är målade och taken har ljudisolerade plattor.
I den äldre byggnaden upplevs kontoren på vindsplan som kalla på vinterhalvåret. En
tegelpelare som håller upp bottenbjälklag är i dåligt skick och bör repareras för att inte rasa.
Det yttre underhållet på byggnaderna är mycket gott skick, förutom för fönsterbågar i den
äldre delen. Färgen har släppt och är i behov av målning eller reparation. Det inre underhållet
är i sin helhet i gott skick. Delar av ytskikten (plastmatta) är i behov av byte.
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Byggnadernas area
Nedan visas areauppgifter enligt sammanställning av hyresuppgifter. Någon kontrollmätning
har inte utförts. Objektet är taxerat som specialenhet varför någon kontroll mot taxerad area
inte är möjlig. Skulle nedan redovisad area avvika från faktiska förhållanden kan det påverka
fastighetens värde.
Typ

Kontor
Administration och utbildning
Summa

Area (m²)

Fördelning (%)

2 088
1 695
3 783

55
45
100

Tabell 1 - Areafördelning

Taxeringsuppgifter
Objektet har i Allmän fastighetstaxering 2013 (AFT -13) taxerats som specialenhet vilket
innebär att objektet inte åsätts något taxeringsvärde.
Typ

Typ-

Skolbyggnad

kod
825

Värdeår

Taxeringsvärde 2013 (kr)
Mark
-

-

Byggnad
-

Totalt
-

Tabell 2 – Taxeringsuppgifter

Skatteverkets typkod

Typ av taxeringsenhet

100-serien

Jordbruksenhet

200-serien

Småhusenhet

300-serien

Hyreshusenhet

400-serien

Industrienhet

800-serien

Specialenhet

Tabell 3 - Typkoder för fastigheter, www.skatteverket.se

Den innevarande taxeringsperioden för specialenheter är 2013-2018.

Planer och bestämmelser
För fastigheten gäller detaljplan för Kv. Kanonen och Kasernen samt del av Innerstaden 1:2
i Visby med beteckning 09-P-59. Planen är antagen 1999-06-14 och laga kraft vunnen
2000-01-20. Planen anger bebyggelse för kontor (ej hotell), kultur och skola. Planen anger
bebyggelse med en högsta totalhöjd om +15,5 m över nollplanet. Intilliggande gatunivå
ligger på ca +2,0-2,5 m vilket medger en högsta totalthöjd om +13,0-13,5 m. Del av marken i
söder får ej bebyggas. Den äldre byggnaden (C-huset) i söder är Q-märkt och utgör särskilt
värdefull miljö. Ändring av byggnaderna får inte förvanska deras karaktär eller anpassning till
omgivningen. Byggnaderna får inte rivas. Byggnadernas exteriör i söder skall underhållas så
att dess karaktär bevaras. Vid ombyggnad/reparation skall användas sådant material, färg och
utseende som överensstämmer med byggnadens karaktär och originalutförande. Byggnaden i
nordost får endast vara källarlös. Nya byggnaders utformning skall ske i samordning med
stadsarkitektkontoret.
Genomförandetiden har utgått.
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Någon ytterligare byggrätt bedöms inte finnas.

Rättigheter etc

Det finns inga inskrivna rättigheter enligt utdrag från Fastighetsdatasystemet.

Miljö
Fastigheten är bebyggd sedan år 1875 och ny byggnad uppförd i nordost år 2007. De äldre
delarna har använts till en kasern. På den del som nyligen bebyggts uppfördes en
kontorsbyggnad. Före byggnadsåren låg marken under vatten. Inga undersökningar av
eventuell miljöbelastning på fastigheten har varit möjliga inom ramen för uppdraget. Se
vidare bilaga med ”Allmänna villkor för värdeutlåtande”.
Värdebedömningen gäller därför under förutsättning att det inte föreligger några
föroreningar eller skadliga miljöfaktorer som påverkar objektets marknadsvärde.

Hyresgäster
Objektet inrymmer två lokalhyresgäster enligt en sammanställning redovisad i hyresbilaga.
Ytterligare uppgifter om hyressituationen finns under rubrik ”Kontraktsanalys” och
”Avkastningskalkyl” nedan.

Ekonomi
Uppgifter om aktuella intäkter och kostnader samt bedömningar och prognoser redovisas
under rubrik ”Avkastningskalkyl” nedan.
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Kontraktsanalys
Allmänt - sammanfattning
Objektet innehåller enbart lokaler. Den procentuella fördelningen mellan olika typer av
användning i relation till area respektive intäkter framgår av diagram nedan.
Are
a
55%

Kontor

46%

Administration/
utbildning

45%
54%

Butik

0%
0%

Restaurang

0%
0%

Lager

0%
0%

Garage

0%
0%

Övrigt

0%
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Diagram 1 - Fördelning efter användning

Lokalhyreskontraktens löptider
En sammanställning av gällande hyreskontrakt och sammanfattande villkor för dessa framgår
av hyresbilaga.
Kontraktens förfallostruktur framgår av diagram nedan. Kontrakt som löper ut tio år eller
senare redovisas i förekommande fall summerat i diagrammets sista år. Genomsnittlig
återstående kontraktstid är 2,95 år.
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Årshyra

4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Diagram 2 - Hyresavtalens förfallostruktur relaterat till årshyra

Vakanser
Samtliga lokaler är uthyrda. En kontorslokal om 275 m² kommer att bli tom. Lokalen
kommer dock att övertas av Uppsala Universitet per 2019-05-01.

Lokalhyresgäster
Samtliga lokalhyresgäster redovisas i hyresbilaga. Den till area/hyresvärde mest dominerande
hyresgästen är Uppsala Universitet. Hyresgästen är verksam inom högskoleutbildning.
Nedan visas en klassificering enligt Creditsafe av de aktiebolag som är större hyresgäster i
fastigheten. Statliga enheter, privatpersoner, handels- och kommanditbolag samt stiftelser
åsätts ingen rating.
Hyresgäst
Uppsala Universitet
Universitet och Högskolerådet

Rating
-

Bransch
Statlig enhet
Statlig enhet

Tabell 4 - Hyresgästrating

Rating
80 – 100

Förklaring
Mycket god kreditvärdighet

60 – 79

God kreditvärdighet

40 – 59

Kreditvärdig

15 – 39

Kredit mot säkerhet

0 – 14

Kredit avrådes

Ingen ratingberäkning

T ex företaget är i konkurs, saknar styrelse eller är under rekonstruktion

Ny logik för optimering av ratingmodeller har tillkommit 2011-05-03. För mer information se www.creditsafe.se

Tabell 5 - Kreditvärdighet förklaring
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Det är vår sammanfattande bedömning att hyresgäststrukturen med hänsyn till avtalstider
och branschspridning är medelgod med beaktande av objektets karaktär. Objektet är väl
anpassat för utbildning och hyresgästen, dock kommer Uppsala Universitet år 2019 den enda
hyresgästen.
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Marknadsanalys
Orten - Visby
I Gotlands kommun finns cirka 58 595 invånare per 31 mars år 2017. Befolkningen har
under det senaste två åren ökat med cirka +2 procent. Befolkningsmängden har tidigare varit
stabil. Gotland har goda kommunikationer, dock är Gotland en ö som saknar
landförbindelse med fastlandet. Färja trafikerar Visby och Nynäshamn samt Visby och
Oskarshamn. Flyg går mellan Visby och Stockholm samt flera större städer. De allmänna
kommunikationerna är bussar som trafikerar flera stora vägar på Gotland. Det allmänna
vägnätet består av ett flertal stora länsvägar som 140-149. Tyngdpunkten i näringslivet ligger
på vård och omsorg, utbildning, offentlig förvaltning, handel och byggverksamhet. Turismen
är en viktig del för Gotland och växer. De största arbetsgivarna är Region Gotland (5 582),
AB Svenska Spel (375), Försäkringskassan (325), PayEx Finance AB (325), Destination
Gotland (280), Cementa AB (275) och Samhall AB (275). Andelen öppet arbetslösa samt
sysselsatta i arbetsmarknadsprogram uppgår år 2013 till 6,9 procent, vilket är lägre än
riksgenomsnittet om 8,0 procent. Det senaste året har näringsliv och sysselsättning
stabiliserats. Vår prognos för den allmänna utvecklingen för näringsliv och sysselsättning
kommer att öka.

Fastighetsmarknad - Visby

I Visby domkyrkodistrikt på Gotland finns det 143 lokalfastigheter med typkod 325 och 38
specialfastigheter med skola, typkod 825. Lokalfastigheterna har en taxerad lokalarea om ca
347 000 m². Det totala taxeringsvärdet uppgår till 1,87 miljarder kronor. Dominerande
fastighetsägare av lokalfastigheter i Visby är PEAB, Vacse Visborg AB, Lantmännen Ek
Förening, Gotlands Slagteri AB, Visbytärnan 24 AB, Fastighets AB Valutan, Ladingen AB
och främst lokala företag och fastighetsbolag.
Omsättningen av bebyggda fastigheter enligt ovan, i Visby domkyrkodistrikt är normal.
Mellan år 2011 och 2016 har det sålts 45 fastigheter vilket motsvarar 25 procent av samtliga
fastigheter. Köpesumman uppgick till totalt 1 736 mkr. Merparten av försäljningspriset står
fem fastigheter som bedöms uppgå till 1 448 mkr. Av samtliga försäljningar var två var
tomträtter. Sju såldes i bolagsform. Försäljningspriserna uppgår till mellan 351 000 kr –
490 mkr (bedömd) eller 1 000 – 39 000 kr/m² lokalyta för de fastigheter med en lokalarea
över 300 m². Säljare var främst Kungsleden, Abirra AB, COOP Gotland, Axfast AB, PEAB,
lokala företag och privatpersoner. Köpare var främst Vacse AB, Nordika Fastigheter AB,
Lönnbacken Fastigheter, Fastighets AB Valutan, privatpersoner och lokala företag.
Under år 2017 fram till maj 2018 har det sålts 14 rena lokal- och skolfastigheter i Visby
domkyrkodistriktet. Fyra fastigheter har ingått i portföljaffärer. En fastighet är upplåten med
tomträtt. Priserna varierar för samtliga fastigheter, utom tomträtten, mellan 1 200 – 33 500
kr/m² lokalarea. Köpare var Swedbank, Lidl, investmentbolag och fastighetsbolag
Försäljningar i Visby bedöms ha skett till en direktavkastning om mellan 5,1 – 9,5 procent.
Den lägre avkastningsnivån avser handelsfastigheter och centrala lägen medan den högre
nivån bedöms innehålla vakanser eller att hyresgäst avflyttar.
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Efterfrågan på fastigheter är idag normal till hög beroende på en relativt hög avkastning
jämfört med alternativa placeringar. Det finns för närvarande ett fåtal fastigheter till
försäljning. Vår prognos för det närmaste året är att värdenivån för fastigheter kommer att
vara stabil eller öka något.

Hyresmarknad - Visby

I Visby domkyrkodistrikt har det totalrenoverats eller nybyggts lokalhyreshus (typkod 325)
om knappt 77 000 m² sedan år 2000. Det utgör 22 procent av hela beståndet av
lokalhyreshus i Visby. Det finns kontor att hyra i modernt hus utanför Visby Centrum i det
gamla militärområdet A7. Begärd hyra uppgår till 1 500 kr/m² lokalyta. En mindre lokal om
100 m² finns att hyra av Lantmännen längs Färjeleden strax söder om Visby Centrum för 850
kr/m² lokalyta. Totalt finns idag ca 2 500 m² kontorslokaler för uthyrning, vilket motsvarar
endast ca 1 procent.
Hyresnivån för kontor ligger normalt mellan 1 000 – 2 200 kr/m² lokalyta. Den lägre nivån
bedöms avse äldre lokaler med ett ocentralt läge i Visby medan den högre nivån avser
moderna lokaler i centralt läge. Hyresnivån gäller ej för helt nybyggda kontor.

Hyresmarknad - Högskolor

Hyrorna för högskolor och universitet i Sverige ligger i genomsnitt på mellan 1 500 – 1 600
kr/m² lokalyta, baserat på ca 1 200 hyresavtal och ca 3,8 miljoner m². Merparten eller ca 70
procent av samtliga avtal ligger mellan 700 – 2 200 kr/m² lokalyta. Hyresmässigt ligger ca 21
procent av lokalerna i Stockholm, 14 procent i Lund, 14 procent i Uppsala och 9 procent i
Göteborg. Den totala arean i avtalen kan fördelas på 16 procent i Stockholm, 13 procent i
Lund och 12 procent i Uppsala. Hyresavtal som är tecknade under år 2017 och 2018 har en
genomsnittlig hyresnivå om ca 1 350 kr/m² lokalyta. Av de nytecknade hyresavtalen ligger 32
procent av lokalytorna i Stockholm, 10 procent i Uppsala, 7 procent i Solna, 7 procent i
Göteborg och 6 procent i Huddinge.
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Definitioner och värderingsmetod
Definition av marknadsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen
fastighetsmarknad vid ett visst givet tillfälle, den s.k. värdetidpunkten. Försäljningen förutsätts ske efter det att värderingsobjektet varit utbjudet till försäljning på ett för fastighetstypen sedvanligt sätt under en normal exponeringstid.
Marknadsvärdebedömningen sker genom en ortsprismetod som är en analys av genomförda
jämförbara förvärv.

Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda förvärv söker de fastigheter/tomträtter
med egenskaper som liknar värderingsobjektet. Därefter görs en analys av dessa förvärv.
Köpeskillingarna kan antingen jämföras direkt eller, vilket är mer lämpligt, ställas i relation till
en eller flera värdebärande egenskaper hos objekten såsom taxerad area, hyra, driftnetto eller
taxeringsvärde. Hänsyn skall även tas till den värdeutveckling som skett mellan den tidpunkt
då transaktionerna gjordes och värdetidpunkten.

Värdebedömning
Antalet försäljningar av fastigheter med skolor är mycket få eller saknas. I ortsprisanalysen
har även lokalhyreshus i Visby medtagits. Även försäljningar av kontorsfastigheter är få vilket
har medfört att två stora fastigheter med butiker har medtagits. I Visby finns många hotell
men de objekten är inte medtagna i ortsprismaterialet.

Ortsprisanalys – utbildning och lokaler
Urval
För att identifiera ett relevant ortsprismaterial har följande urvalskriterier använts;
Fastighetstyp
Kommuner
Församling
Typkod
K/T
Lokalyta
Förvärvstidpunkt

Lokalhyreshus
Gotland
Visby domkyrkodistrikt
325, 825
<0,8
Från ca 900 m²
2008 - 2018

Förvärv med konstaterad intressegemenskap mellan köpare och säljare har gallrats bort.
Urvalet redovisas i bilaga/nedan:
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Nr.

Fastighet

Adress

Kommun

1

Visby Arkivet 1

Visborgsgatan 1

Gotland

2

Visby Dovhjorten 6

Kung Magnus v. 6

Gotland

3

Visby Hyveln 1

Hyvelgatan 12

Gotland

4

Visby Visborg 1:13, del

Regementsgatan 1

5

Visby Tjädern 9

Norra Hanseg. 2B

6

Visby Tärnan 24

7

Byggår/omb.år

Förv.datum

959

1773

2011-05

12 513

7 283

1970/81

2014-01

17 129

2

969

1991

2011-06

9 287

1

Gotland

4 890

1972/2010

2013-06

21 250

3

Gotland

8 250

2003

2014-01

22 897

Ihregatan 14

Gotland

12 000

1962

2013-11

16 666

Visby Vagnmakaren 4

Terra Novavägen 15

Gotland

1 380

1991

2001-06

5 797

8

Visby Visborg 1:15

Visborgsallén 15

Gotland

10 385

2009-10

2014-03

22 116

9

Visby Svarven 4

Skarphällsgatan 3

Gotland

897

2018-01

12 820

10

Visby Släggan 1 m fl

Mellangatan 16

Gotland

4 030

1975
1939/69/
2014

2017-05

33 498

1)
2)
3)
4)

Lokalyta, m²

Köpesk/
kr/m²

Tomträtt
Handel
Skola
Handel

Nedan kan läget på jämförelseobjekten ses i karta.

Analys
Ortsprismaterial har analyserats i Visby domkyrkodistriktet på Gotland och har efter gallring
resulterat i 12 sålda fastigheter med egenskaper enligt ovan. Tre av försäljningarna avser
handelsfastigheter. Fastigheterna har sålts till priser som varierar mellan 5 797 och
33 498 kr/m² taxerad area. Jämförelseköpen ger ett snitt på cirka 16 873 kr/m² lokalarea.
Motsvarande median är 16 666 kr/m² lokalarea.
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Ur hyresgästperspektiv har under senare år kommunikationsmässigt goda lägen kommit att
prioriteras och efterfrågas i ökad grad, det gäller framför allt tillgången god infrastruktur och
på allmänna kommunikationer, detta gäller såväl innanför som utanför tull. I övrigt
prioriteras funktionella och effektiva lokaler med god standard och modernitet.
Vår bedömning är att detta förhållande kommer att bestå. Fastigheter som är geografiskt
välbelägna, tekniskt genomgångna och fullt uthyrda till stabila hyresgäster alternativt väl
anpassade för en egenanvändare kommer att relativt sett höra till vinnarna.
Nedan följer en beskrivning av jämförelseobjekt och kortare analys.

1) Visby Arkivet 1, Gotland

Fastigheten såldes i maj 2011 till en köpeskilling om 12 000 000 kr eller 12 513 kr/m²
lokalarea. Fastigheten har adressen Visborgsgatan 1 och är belägen i centrala Visby söder om
Slottsparken. Fastigheten har en gammal byggnad som ombyggts till kontor vid
försäljningstidpunkten. Idag är lokalerna ombyggda till hotell. Lokalarean uppgår till
959 m² och hyresgästerna var bl a advokater. Köpare var en privatperson och säljare var
Gotlands Kronan AB. Fastigheten bedöms vara jämförbar med värderingsobjektet.
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2) Visby Dovhjorten 6, Gotland

Fastigheten såldes i januari 2014 till en köpeskilling (rykte) om 150 000 000 kr eller
17 129 kr/m² lokalarea. Fastigheten har adressen Kung Magnus väg 6 m fl och är belägen
strax utanför centrala Visby i öster. Fastigheten är bebyggd en butiksfastighet med
nybyggnadsår 1970 som ombyggts och erhållit värdeår 1981. Lokalarean uppgår till 7 283 m².
Köpare var Fastighets AB Valutan och säljare var Axfast AB. Fastigheten bedöms vara
jämförbar med värderingsobjektet, dock är lokalerna uthyrda som butiker och läget är
ocentralt jämfört med värderingsobjektet.

3) Visby Hyveln 1, Gotland

Fastigheten är upplåten med tomträtt och såldes i juni 2011 till köpeskillingen 9 000 000 kr
eller 9 287 kr/m² lokalarea. Fastigheten har adressen Hyvelgatan 12 och är belägen utanför
centrala Visby i Bingeby-Österby. På fastigheten finns uppförd en kontorsbyggnad om 969
m². Byggnaden är uppförd år 1991. Köpare var Databyrån i Visby AB och säljare var en
privatperson. Fastigheten bedöms vara jämförbar med värderingsobjektet dock är läget mer
ocentralt jämfört med värderingsobjektet.
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4) Visby Visborg 1:13, del av (Visby Skenet 1), Gotland

Fastigheten såldes i juni 2013 till en köpeskilling (rykte) om 104 000 000 kr eller
21 250 kr/m² lokalarea. Fastigheten har adressen Regementsgatan 1 m fl och är belägen strax
utanför centrala Visby intill gamla regementet. Fastigheten är ursprungligen byggd år 1942
men som numera är ombyggd till skola och lokaler år 2009-10. Lokalarean uppgår till
4 890 m² och hyresgästen är Pysslingen. Köpare var Lönnbacken Fastigheter AB (Stenvalvet)
och säljare var PEAB Sverige AB. Fastigheten bedöms vara jämförbar med
värderingsobjektet, dock är läget mer ocentralt jämfört med värderingsobjektet.

5) Visby Tjädern 9, Gotland

Fastigheten såldes i september 2014 till en bedömd köpeskilling om 189 000 000 kr eller
22 897 kr/m² lokalarea. Fastigheten ingick i en affär tillsammans med fastigheten Rotorn 1.
Fastigheten har adressen Norra Hansegatan 2B m fl och är belägen strax utanför centrala
Visby i öster. Fastigheten är bebyggd med en modern byggnad år 2003 som är uthyrd till
Polismyndigheten. Lokalarean uppgår till 8 250 m². Köpare var Vacse AB och säljare var
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Abirra AB. Fastigheten bedöms vara jämförbar med värderingsobjektet, dock är läget mer
ocentralt jämfört med värderingsobjektet.

6) Visby Tärnan 24, Gotland

Fastigheten såldes i november 2013 till en bedömd köpeskilling om 200 000 000 kr eller
16 666 kr/m² lokalarea. Fastigheten har adressen Ihregatan 14 m fl och är belägen strax
utanför centrala Visby i öster. Fastigheten är bebyggd Visby Galleria Östra Centrum med
nybyggnadsår 1962. Lokalarean uppgår till 12 000 m². Köpare var Nordika Fastigheter AB
och säljare var COOP Gotland Ef. Fastigheten bedöms vara jämförbar med
värderingsobjektet, dock är lokalerna uthyrda som butiker och läget är ocentralt jämfört med
värderingsobjektet.

7) Visby Vagnmakaren 4, Gotland

Fastigheten såldes i juni 2011 till köpeskillingen 8 000 000 kr eller 5 797 kr/m² lokalarea.
Fastigheten har adressen Terra Novavägen 15 och är belägen utanför centrala Visby. På
fastigheten finns uppförd en kontorsbyggnad om 1 380 m². Byggnaden är uppförd år 1991.
Köpare var Wisab Bygg AB och säljare var Gotlands Energi AB. Fastigheten bedöms vara
jämförbar med värderingsobjektet dock är läget mer ocentralt jämfört med
värderingsobjektet.
20 (45)

Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

8) Visby Visborg 1:15, Gotland

Fastigheten såldes i mars 2014 till en köpeskilling om 396 000 000 kr eller 22 116 kr/m²
lokalarea. Fastigheten har adressen Visborgsallén 15 m fl och är belägen strax utanför
centrala Visby. Fastigheten består av fyra byggnader som ursprungligen byggdes åt
Försvarsmakten år 1905. Byggnaderna är totalrenoverade år 2009-10 till kontor. Nuvarande
hyresgäst är Region Gotland. Lokalarean uppgår till 17 900 m². Köpare var Vacse AB och
säljare var Kungsleden. Fastigheten bedöms vara jämförbar med värderingsobjektet, dock är
läget mer ocentralt jämfört med värderingsobjektet.

9) Visby Svarven 4, Gotland

Fastigheten såldes den 10 januari 2018 till en köpeskilling om 11 500 000 kr eller 12 820
kr/m² lokalarea. Fastigheten har adressen Skarphällsgatan 3 och är belägen intill Visbyleden i
östra delen av Visby. Fastigheten består av en handelsbyggnad som uppfördes år 1975.
Lokalarean uppgår till 897 m². Köpare var Lidl och säljare var BIFA Visby AB. Fastigheten
bedöms vara jämförbar med värderingsobjektet, dock är lokalerna uthyrda som butiker och
läget är ocentralt jämfört med värderingsobjektet.
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8) Visby Släggan 1, Valutan 1 och Banken 1, Gotland

Tre fastigheter såldes den 12 maj 2017 till en köpeskilling om 135 000 000 kr eller 33 498
kr/m² lokalarea. Fastigheterna har adressen S:t Hansplan 1, S:t Hansgatan 13, Volters Gränd
8, Mellangatan 16 B och Hästgatan 1 och alla är mycket centralt belägna i Visby.
Byggnaderna är gamla och är väl kända i Visby. Större delen av lokalerna har hyrts av Payex.
Payex vill flytta till nya lokaler för att samla verksamheten, vilket bedöms vara anledningen
till försäljningen. Lokalarean uppgår till 4 030 m² totalt. Köpare var Swedbank AB och säljare
var Payex Holding AB. Fastigheten bedöms vara jämförbara med värderingsobjektet, dock är
läget mer centralt jämfört med värderingsobjektet.

Analys

Antalet förvärv är för få för att någon pristrend ska kunna utläsas. Försäljningspriserna
varierar mellan 5 800 och 33 498 kr/m2 lokalarea. Tre fastigheter är butiksfastigheter som
inte är direkt jämförbara med värderingsobjektet, dock ger de en indikation på
direktavkastning för butiker som normalt ligger något lägre jämfört med kontor i samma
läge.
Sex fastigheter har sålts till ett pris om över 100 mkr. Sex fastigheter i fyra fastighetsaffärer av
ortsprismaterialet kan väl jämföras med värderingsobjektet. Det gäller Visby Visborg 1:13,
del av, numera Visby Skenet 1, Visby Visborg 1:15, Visby Tjädern 9, Visby Släggan 1, Visby
Valutan 1 och Visby Banken 1. Den förstnämnda fastigheten är en skolfastighet som
totalrenoverats år 2009-10. Den andra fastigheten Skenet 1 är det s k Polishuset som har en
modern byggnad från år 2003. Den tredje fastigheten är en kontorsfastighet på gamla
Regementet som totalrenoverats år 2009-10. De tre fastigheterna Visby Släggan 1, Visby
Valutan 1 och Visby Banken 1 är Payex´s kontor som delvis har totalrenoverats år 2014.
De sex fastigheterna har sålts till ett pris om mellan 21 250 – 33 498 kr/m² lokalyta.
Fastigheterna har både ett mer centralt och ocentralt läge jämfört med värderingsobjektet.
Försäljningarna är gjorda under år 2013, 2014 och 2017. Avkastningskraven bedöms för
fastigheter i bra lägen bedöms ha sjunkit något sedan dess med upp till 0,50 procent.
Någon säker slutsats kan ej dras med ledning av urvalet. Ortsprisanalysen indikerar ett värde
inom intervallet 17 000 – 30 000 kronor/m2 lokalyta eller mellan 65 000 000 - 113 000 000 kr.
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Avkastningskalkyl
Allmänt
Avkastningskalkylen simulerar utfallet av de prognostiserade in- och utbetalningar som
förväntas ske efter värdetidpunkten.
Kalkylperiodens längd kan variera. Den omfattar dock alltid återstående del av innevarande
år, kalkylstart är alltid månaden efter värdetidpunkten.
Kalkylen är nominell, det innebär att redovisad kalkylränta är nominell och alla belopp
redovisas i löpande penningvärde.
Vid uthyrning av lokaler gäller frivillig skattskyldighet för moms. Samtliga inbetalningar anges
exklusive eventuell moms. Utbetalningar anges exklusive moms för de lokaler där det bedrivs
momspliktig verksamhet och inklusive moms för övriga lokaler samt för eventuella bostäder.
Den i kalkylen redovisade värdeförändringen över tiden är ett resultat av det bedömda
restvärdet vid kalkylperiodens slut. Den är endast ett uttryck för marknadens förväntan om
en långsiktig värdeförändring baserat på de prognostiserade driftnettona och kan därför
under inga omständigheter tas som garanti eller utsaga om framtida marknadsvärden.
Känsligheten för förändringar av olika parametrar redovisas i en känslighetsanalys.

Resultat
Avkastningskalkylen ger ett avrundat värde av 65 000 000 kronor. Se bilaga 1. Antaganden
och förklaringar till ingående parametrar redovisas nedan.

Inflation
Inflationstakten, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI), var
1,9 procent i mars 2018 enligt SCB. Den underliggande inflationen mätt med KPIF (KPI
med fast bostadsränta, vilken inte påverkas direkt av förändringar i bostadsräntorna) var 2,0
procent under samma period. Kalkylen baseras på en genomsnittlig och långsiktig årlig
inflation (oktober – oktober) på 2 procent vilket motsvarar Riksbankens inflationsmål.
Under innevarande år tas kalkylmässig hänsyn till om inflationstakten momentant avviker
från inflationsmålet.

Kalkylperiod
Kalkylperioden omfattar 10 år inklusive återstående del av innevarande år. Kalkylstart är
alltid månaden efter värdetidpunkten och kalkylen sträcker sig till och med december 2027.
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Kalkylränta
Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och består av en riskfri realränta, en kompensation för förväntad inflation samt en riskpremie. Kalkylräntans storlek
varierar främst med marknadens krav på riskpremie. Denna premie beror av värderingsobjektets typ, storlek, läge, lokalfördelning, hyresstruktur, alternativa användningsmöjligheter
m.m. Vid analys av alternativa långsiktiga och riskfria placeringar kan jämförelser göras med
marknadsräntan för tioåriga statsobligationer och marknadsräntan för realränteobligationer
med löptider på tio år.
Kalkylräntan består av en bedömd långsiktig inflation på cirka 2 procent och ett riskfritt
långsiktigt realräntekrav på cirka 2,5 procent samt en riskpremie. Bedömningen av realräntan
baseras på en analys av den 10 åriga reala statsobligationsräntan sedan år 2000 som legat på
mellan 0 – 5 procent. Vår bedömning av realräntan stöds av olika domar i Hovrätten och
statliga utredningar. Kalkylräntan är uppdelad på två komponenter, en som avser
nuvärdeberäkning av ett bedömt restvärde vid kalkylperiodens slut och en som avser
nuvärdeberäkning av de årliga prognostiserade driftnettona under kalkylperioden.
Beroende på omständigheter i det enskilda fallet, primärt där kassaflödet säkrats på längre tid
med stabil hyresgäst/motpart, kan finnas skäl att vid nuvärdeberäkningen av de årliga
driftnetton en använda en relativt sett lägre kalkylränta beroende på en lägre riskprofil. Vid
mycket långa avtal som sträcker sig bortom kalkylhorisonten kan även valet av kalkylränta
för restvärdeberäkningen komma att påverkas.
I detta fall har den individuellt bedömda och viktade kalkylräntan avseende restvärde och
driftnetton bedömts till 6,70 procent varav cirka 2,06 procent är en riskpremie individuellt
bedömd för detta objekt.

Hyresinbetalningar
En redovisning av gällande hyreskontrakt, med för avkastningskalkylen väsentliga
hyresvillkor återfinns i "Hyresspecifikation", bilaga 2*. Där redovisas i förekommande fall
också bedömd marknadshyra på kontraktsnivå och sammantagen bedömd
hyrespotential/hyresrisk.
Den totala hyresinbetalningen, omräknat till helår, blir första året med nuvarande och
bedömd uthyrningssituation 4 601 000 kronor. Av detta utgör 0 kronor bedömda hyror. Med
hyresinbetalningar avses här hyra samt förekommande tillägg till hyran, dock är undantaget
eventuellt tillägg för fastighetsskatt och eventuella momentana justeringsposter som
redovisas separat.
Den totala hyran om 4 601 000 kr motsvarar 1 216 kr/m² lokalyta totalt eller ca 1 500 kr/m²
för den yngre byggnaden och ca 1 000 kr/m² för den äldre byggnaden. Hyran bedöms
marknadsmässig eller något lågt.

* Det

förekommer fortfarande, i begränsad omfattning, lokalhyreskontrakt med en äldre typ av indexbilaga där den
aktuelle årshyran är beräknad med ett avrundat värde på KPI. Här redovisade hyror är beräknade utan sådan
avrundning. Därför kan den faktiskt debiterade hyran i enstaka fall skilja sig från den redovisade. Skillnaden är dock
marginell.
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Kassaflödet baseras på gällande hyresavtal under avtalstiden. Därefter prövas utgående hyra
för respektive lokal och hyresavtal mot en marknadshyra i löpande penningvärde. I
förekommande fall förutsätts en marknadsanpassning ske, förutom hyresbeloppet så
marknadsanpassas även kontraktsvillkor avseende indexklausul och fastighetsskattetillägg på
så sätt att hyran kopplas till en indexklausul (KPI med indexandel 100 procent) och att
fastighetsskatt avseende lokalens andel debiteras som ett tillägg till hyran. Efter en
marknadsanpassning bedöms hyresutvecklingen sedan följa den årliga bedömda inflationen,
d v s hyran bedöms vara realt sett oförändrad.
Vakanta lokaler prövas individuellt mot marknaden vad gäller hyresnivåer och övriga
hyresvillkor. Även när i tiden en uthyrning kan förväntas ske prövas individuellt.
Vad gäller vissa typer av hyresavtal med kortare löptider och mindre påverkan på kassaflödet
som exempelvis garage/p-platser så kan dessa hanteras kollektivt. Långsiktigt bedöms
hyresutvecklingen följa den årliga bedömda inflationen.
Sammantaget bedöms hyrorna som marknadsmässiga eller något låga.
Baserad på hyreskontrakt och gjorda bedömningar ser intäktsprognosen till grund för
värderingen ut som följer;
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Bundna
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Diagram 3 – Intäktsprognos, fördelning av intäkter



Bedömning av marknadshyra och därmed eventuell hyrespotential/hyresrisk baseras på den information som
tillhandahållits och i övrigt framkommit i samband med värderingen och förutsätter att denna är korrekt och
fullständig. Fördjupade analyser kan krävas i det enskilda fallet. Hyresnivåer och övriga avtalsvillkor förhandlas fram
mellan två parter vilket kan resultera i annat utfall. Vidare avses alltid en bedömd hyresnivå vid värdetidpunkten, det
innebär att omvärldshändelser mellan värdetidpunkt och tidpunkt för en eventuell förhandling kan påverka
marknadshyran.
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Hyresrisk
Hyresförluster på grund av vakanser och/eller utebliven hyresinbetalning benämns här
sammanfattande "Hyresrisk". Hyresrisken bedöms som en ekonomisk vakans, en procentsats
av den totala årliga prognostiserade hyran. Initialt är hyresrisken primärt en hyresgästrisk och
på lång sikt primärt en marknadsrisk.
Initial ekonomisk vakansgrad i fastigheten är 0 procent, beräknat på faktiska och bedömda
hyror.
Till detta kan läggas eventuell hyresgästrisk i löpande avtal. Den har bedömts individuellt
med hyresgästens rating enligt Creditsafe som grund. Saknas individuell rating har istället
använts ett genomsnitt för Sveriges alla bolag alternativt annan skälig grund.
Vår bedömning är att lokalhyresgästerna i flertalet fall bedöms bedriva en uthållig
verksamhet. Hyresrisken vad gäller löpande avtal bedöms vara relativt liten.
Initialt bedöms hyresrisken avseende löpande avtal till 0 procent för att i takt med att avtalen
löper ut successivt marknadsanpassas till en långsiktig nivå på 3 procent. Den nivån är en
sammanvägd procentsats av vår uppfattning om en långsiktig marknadsrisk för respektive
lokal.

Drift och underhåll
Det första årets utbetalningar för drift och underhåll har bedömts utifrån allmänt skick på
byggnad och tomt, baserat på en översiktlig besiktning samt med hjälp av uppgifter från
fastighetsägaren, kontraktsuppgifter, statistik och erfarenhet. Specifikt underlag i det enskilda
fallet framgår under rubrik ”Underlag”. Bedömningen har skett på kontraktsnivå och
summerats till ett belopp för hela fastigheten.
Den totala utbetalningen för drift och underhåll, omräknat till helår, blir med denna
bedömning 1 283 025 kronor vilket motsvarar 339 kr/m² i genomsnitt. I beloppet ingår drift
inklusive värme i förekommande fall samt övriga driftutbetalningar som åligger
fastighetsägare, löpande underhåll till den del som inte åligger respektive hyresgäst enligt
hyresavtal samt en årlig avsättning till periodiskt underhåll.
Av totalt belopp för drift och underhåll utgör 380 000 kronor underhåll vilket motsvarar 100
kr/m² i genomsnitt. Detta belopp får till delar betraktas som en fondering för framtida
periodiska underhållsinsatser och att den enstaka år väsentligt kan avvika från det faktiska.
Fastighetsägaren redovisar som jämförelse drift- och underhållskostnader på 877 000 kr
motsvarande 232 kr/m² för kalenderår 2017. För år 2016 och år 2015 var kostnaderna
869 000 kr respektive 950 000 kr. Kostnaderna inkluderar inte kostnader för administration
och planerat underhåll.
Om hyresvärden blir skattskyldig för moms av skattemyndigheten under hyrestiden ska
hyresgästen utöver hyran erlägga moms på hyran.
Utbetalningar för drift och underhåll bedöms i genomsnitt följa inflationsutvecklingen.
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Investeringar – periodiskt underhåll
Avser utbetalningar för eventuella åtgärder för att öka uthyrningsgraden alternativt för att
åtgärda noterat eftersatt underhåll, skador och brister.
Vid besiktningen noterades att en pelare i källarplan i den äldre byggnaden är i behov av
reparation.
Med anledning av det eftersatta underhåll som redovisats har periodiskt underhåll till en
bedömd kostnad om 100 000 kronor för år 2018.

Fastighetsskatt och fastighetsavgift
Objektet är taxerat som specialenhet. För denna kategori utgår inte någon fastighetsskatt.
Nuvarande kategorisering förväntas bestå så länge nuvarande verksamhet bedrivs.

Restvärdeberäkning
Restvärdet är bedömt genom att det normaliserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut
dividerats med ett bedömt långsiktigt direktavkastningskrav. Direktavkastningskravet på
denna typ av fastighet ligger i dagsläget mellan 4,75 och 6,0 procent. Det långsiktiga direktavkastningskravet bedöms ligga på motsvarande nivå/inom samma intervall. I analysen har
använts ett viktat avkastningskrav relaterat till hyresvärdet på 4,95 procent. Av tabellen nedan
framgår bedömda långsiktiga avkastningskrav för respektive byggnad.
Typ

Direktavkastning intervall (%)

Hus D (Betty P. hus)
Hus C (Kasernen)

4,75 – 5,25
5,25 – 6,00

Direktavkastning bedömd (%)
4,75
5,25

Tabell 6 - Bedömt långsiktigt direktavkastningskrav per byggnad

I det fall hyresavtal tecknats med löptid som är längre än kalkylperioden och med stabil
hyresgäst kan den redovisade avkastningen år 10 avvika från den långsiktigt bedömda.
Avkastningsvärdets nominella utveckling (värdeutveckling) under kalkylperioden blir då i
genomsnitt cirka 2,0 procent per år.

Lagfartskostnad
I samband med förvärv av fastighet är en köpare skyldig att inom tre månader söka lagfart på
förvärvet. I samband med lagfarten skall stämpelskatt erläggas om förvärvet skett genom
köp, byte eller liknande. Skatten beräknas på egendomens värde. För privatpersoner och
bostadsrättsföreningar är stämpelskatten 1,5 procent. För juridiska personer är
stämpelskatten 4,25 procent. Avdrag för detta kan göras i kalkylen med hänsyn taget till den
mest sannolika köparen av objektet.
I detta fall har något avdrag inte skett.
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Värdebedömning – byggrätt
Värderingsmetod 1 - Ortsprisanalys
Försäljningar av tomtmark med byggrätt för kontor och utbildning är mycket få. De flesta
försäljningar av tomtmark har varit för bostäder och handel. De försäljningar av tomtmark
av lokaler som har skett sedan 1 januari 2015 redovisas nedan.
Region Gotland sålde den 29 maj 2017 fastigheten Visby Kransborren 1 för 8 050 000 kr till
K-Lokko Skogen AB. På fastigheten ska ett lägenhetshotell byggas. Planen anger hotell och
kontor. Den högsta tillåtna byggnadsarean är 1 500 m² och högsta tillåtna totalhöjd 14 m.
Den totala byggrätten bedöms uppgå till 4 500 m² BTA. Det ger ett pris om ca 1 800 kr/m²
BTA.
Antalet försäljningar är för få för att kunna ligga till grund för en värdering enligt
ortsprismetoden. Värdering sker istället genom en byggrättskalkyl, se nästa avsnitt.

Värderingsmetod 2 – Byggrättskalkyl
Försäljningarna av mark för lokaler är få. Därför har en byggrättskalkyl använts som stöd till
ortsprismetoden. Byggrättskalkylen beräknar ett restvärde som motsvarar värdet av marken i
kr/m² BTA. Kalkylen baseras på nyproduktionshyror för kontor och utbildning i
motsvarande läge som värderingsobjektet. Därefter kan marknadsvärdet för hyresfastigheten
bedömas med stöd av ett avkastningskrav för hyresfastigheter på fastighetsmarknaden efter
avdrag av drift- och underhållskostnader. När värdet har bedömts på hela fastigheten, d v s
lokaler och mark kan avdrag göras för produktionskostnaden, projektvinst och
marknadsföringstid. Det som då erhålls är ett restvärde som motsvarar utrymmet för
tomtvärdet.
Hyresnivåer för kontor ligger normalt mellan 1 000 – 2 000 kr/m² lokalyta. För nybyggda
kontor i centrala Visby bedöms den marknadsmässiga hyran ligga på mellan 2 400 – 2 600
kr/m² lokalyta. Tecknade hyror finns på upp till 2 500 kr/m² lokalyta. Arbetsförmedlingen
betalar 1 800 kr/m² lokalarea i fastigheten Visby Tjädern 7 med adressen Norra Hansegatan
2. Riksantikvarieämbetet betalar en hyra om 1 900 kr/m² lokalyta i fastigheten Visby
Tygverkstaden 1 med adress Artillerigatan 33a. Polisen betalar 2 550 kr/m² lokalarea på
samma adress. En hyra för nybyggda lokaler bedöms till 2 500 kr/m² lokalarea.
Produktionskostnaden för kontor bedöms ligga på mellan 20 000 – 25 000 kr/m² BTA.
Produktionskostnaden kan variera avsevärt mellan olika projekt och omständigheter i det
enskilda fallet som grundläggningsförhållanden, projektets storlek, etablering, materialval och
exklusivitet etc. I tidiga skeden som detta är därför en mer exakt produktionskostnad inte
möjlig att precisera.
Avkastningskraven för centralt placerade lokalfastigheter i Visby bedöms ligga mellan 4,75 –
5,5 procent. Ett avkastningskrav om 4,75 procent har använts i kalkylen.
Bedömningen av tomtvärdet beräknas genom kalkylen nedan.
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Tomtvärdet med byggrätt för kontor och utbildning i Visby hamn kan bedömas med stöd av
byggrättskalkylen till 5 500 kr/m² BTA.
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Marknadsvärde
Allmänt
Värderingsobjektet utgör fastigheten Visby Kasernen 2 med en lokalarea om 3 783 m2.
Fastigheten är ursprungligen bebyggd år 1875 med en kasern som år 2009
totalrenoverats och år 2007 tillbyggts med kontor och utbildning. Fastigheten har ett
mycket gott läge i centrala Visby intill hamnen. Lokalerna är främst uthyrda till Uppsala
Universitetet på Gotland. Lokalerna är moderna och i medelgott till gott skick. Samtliga
lokaler är uthyrda.

Marknadsvärde
Marknadsvärdet har för Visby Kasernen 2, Gotlands kommun vid värdetidpunkten maj
2018 bedömts till:
65 000 000 kronor
(Sextio Fem Miljoner Kronor)
Byggrättsvärde för kontor och utbildning på del av Visby Innerstaden 1:2:
5 500 kr/m² BTA

Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2018-05-07
Anders Almqvist, MRICS
Civ. Ing, Fastighetsekonom

FS Fastighetsstrategi AB
Box 7644
103 94 Stockholm
Tfn

08 - 545 297 30

www.fastighetsstrategi.se

30 (45)

Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 1 – Karta
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 2 – Avkastningskalkyl
Objekt

Visby Kasernen 2

Adress:

Hamnplan 1, Kaserngatan 1A-C

Kommun:

Referens:

Marknadsvärde (M)

maj 2018

65 000

Nyckeltal år

2018

Sammanställning

M/A=

17 182 kr/m²

juni 2018

M/H=
D/M=
Dn/Mn=
M/T=

Grunddata år
Area (A)
Hyra (H)

D&U
Driftnetto (D)
Taxering (T)
Typkod

14,1 kr/hyreskrona
5,1 % dir avk år 1

Typ / hyresgäst

All redovisning i tkr/år

Uthyrda
Area (A) Hyra (Hmom)

Outhyrda
Area (A) Hyra (Hmom)

tkr
2 105

kr/m²
1 008

m²
0

tkr
0

B Administration/utbildning1695

1 473

0
0

0
0

C Butik

0

2 496
0

D Restaurang

0

0

0

0

E Lager

0

0

0

0

0
0
3783

0
0
4 601

0
0
0

0
0
0

(årstakt)
m²

uthyrbar

Garage

tkr

inkl skatt

#### Övrigt

####

Summa

######

tkr
tkr

tkr

m²
2088

A Kontor

5,0 % dir avk år 10
kr/taxkr

2018
3 783
4 601
1 283
3 318
0
825

© Fastighetsstrategi AB
Region Gotland
Ansvarig: AAT

Gotland

1 216

Fördelning

kr/m²

m²

tkr

55%

46%

45%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

54%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
######

tkr

Genomsnittlig rating av lokalhyresgäster

i skala 1-100. Referens CREDITSAFE

Genomsnittlig hyresutveckling procent

1,8 under kalkylperioden
1,9 under kalkylperioden

Initial ekonomisk vakansgrad procent

0,0

Långsiktig ekonomisk vakansgrad procent
Belåningsutrymme procent

3,0
73 schablon beräknad på driftnetto år 1

Genomsnittlig värdeutveckling procent

Resultat och Likviditet tkr år

0

2018
0
2 684
0
0
527
221
0
0
0
0
0
0
0
2 684
748

2019
0
4 371
256
8
921
387
0
0
0
0
0
0
0
4 628
1 316

2020
0
4 377
294
9
940
395
0
0
0
0
0
0
0
4 671
1 344

2021
0
2 208
2 573
77
959
403
0
0
0
0
0
0
0
4 781
1 439

2022
0
0
4 943
148
978
411
0
0
0
0
0
0
0
4 943
1 537

2023
0
0
5 042
151
997
419
0
0
0
0
0
0
0
5 042
1 568

2024
0
0
5 143
154
1 017
428
0
0
0
0
0
0
0
5 143
1 599

2025
0
0
5 245
157
1 038
436
0
0
0
0
0
0
0
5 245
1 631

2026
0
0
5 350
161
1 058
445
0
0
0
0
0
0
0
5 350
1 664

2027
0
0
5 457
164
1 080
454
0
0
0
0
0
0
0
5 457
1 697

2028
0
0
5 566
167
1 101
463
0
0
0
0
0
0
0
5 566
1 731

1 936
0

3 311
0

3 328
0

3 342
0

3 406
0

3 474
0

3 543
0

3 614
0

3 686
0

3 760
0

3 835

-Låneräntor

=Resultat efter räntenetto (R)

1 936

3 311

3 328

3 342

3 406

3 474

3 543

3 614

3 686

3 760

3 835

+Hyra outhyrda
+Hyra löpande avtal
+Hyra omförhandlade avtal
-Hyresrisk/vakanser
-Driftutbetalningar
-Löpande underhåll
-Periodiskt underhåll
-Tomträttsavgäld
-Fastighetsavgift bostäder
-Fastighetsskatt lokaler
-Fastighetsskatt industri
+Fastighetsskatt åter
-Övrigt
Summa Inbetalningar
Summa Utbetalningar

=Driftnetto (D)

0 kr/m²
1 216 kr/m²

0

kr/m²

0 kr/m²
239 kr/m²
100 kr/m²
0 kr/m²
0 kr/m²
0 kr/m²
0 kr/m²
0 kr/m²
0 kr/m²
0 kr/m²
1 216 kr/m²
339 kr/m²
877 kr/m²

-Amorteringar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 936

3 311

3 328

3 342

3 406

3 474

3 543

3 614

3 686

3 760

3 835

2018
66 095
0
0
66 095

2019
67 214
0
0
67 214

2020
68 391
0
0
68 391

2021
69 633
0
0
69 633

2022
70 895
0
0
70 895

2023
72 172
0
0
72 172

2024
73 467
0
0
73 467

2025
74 777
0
0
74 777

2026
76 102
0
0
76 102

2027
77 443
0
0
77 443

2028
0
0
0
0

2018
5,1
6,6

2019
5,0
6,7

2020
5,0
6,7

2021
4,9
6,7

2022
4,9
6,7

2023
4,9
6,7

2024
4,9
6,7

2025
4,9
6,7

2026
4,9
6,7

2027
4,9
6,7

2028
5,0
-95,0

+Nuvärde av likviditetsströmmar
+Nuvärde av eget kapital december
+Totalt lånebelopp vid värdetidpunkten
- Lagfartskostnad
0,00%
- Periodiskt underhåll innevarande år
Reparation av pelare

2018 -

2027
2027
2018

=Summa avkastningsvärde

maj 2018

=Likviditet

Finansieringsbild tkr i dec
Marknadsvärde (M)
Befintliga lån
Nya lån
Eget kapital (EK)

0%
100%

65404
0
0
65404

Lönsamhetsmått procent år
Direktavkastning totalt kapital %
Effektiv avkastning totalt kapital %

1,714

Avkastningsvärde tkr vid värdetidpunkten

maj 2018
6,70 % kalkylränta
6,70 % kalkylränta
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23 916
41 588

100

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

65 404

tkr

26

kr/m²

Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 3 – Hyresspecifikation
Hyresgästens namn

Användning

Area m²

Utgående
bruttohyra kr

Utgående
bruttohyra
kr/m²

Marknadsmässig hyra
kr

0

3783

MarknadsF-skatt Aktuell årshyra
mässig hyra
Index andel
andel åter
kr
kr/m²

0

4 601 441

1 216

4 601 441

1 216

Administration/utbildning
1695

2 496 018

1 473

2 496 018

1 473

2 496 018

40%

Uppsala Universitet

Kontor

1598

1 593 665

997

1 593 665

997

1 593 665

40%

Uppsala Universitet
(ICLD)

Kontor

215

226 833

1 055

226 833

1 055

226 833

100%

Universitet och
Högskolerådet
(Internationella
Programmet)

Kontor

275

284 925

1 036

284 925

1 036

284 925

100%
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Anmärkning

Möjlig hyrespotential/hyresrisk i
marknadsläge per
värdetidpunkten

Uppsala Universitet

Summa

Kontrakt
bundet till

0,0%

4 601 441
2021-06-30 Hyran sänks med -111 320 kr
per år för inre underhåll, höjts
med +117 818 kr för värme m
m. Utan inredning
2021-06-30 Hyran sänks med -108 223 kr
per år för inre underhåll, höjts
med +173 768 kr för värme m
m. Utan inredning
2021-06-30 Hyran sänks med -14 400 kr
per år för inre underhåll, höjts
med +20 020 kr för värme m
m. Utan inredning
2019-04-30 Tilägg för värme m m om +27
270 kr ingår. Utan inredning

Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 4 – Utdrag FDS
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Bilaga 4 – Utdrag FDS
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 5 – Fotografier
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 5 – Fotografier
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 5 – Fotografier
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 5 – Fotografier
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 5 – Fotografier
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 5 – Fotografier
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 5 – Fotografier
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 5 – Fotografier
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 5 – Fotografier
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Visby Kasernen 2, Gotlands kommun

Bilaga 6 – Allmänna villkor för värdeutlåtanden
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-20

RS § 240

Avsiktsförklaring för utveckling av Uppsala
Universitet Campus Gotland

RS 2018/243
AU § 255

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Uppsala
Akademiförvaltning KB (UAF) godkänns, med den ändringen att punkt 5 och
efterföljande punkter utgår.

Regionstyrelsen beslutade 2018-03-22, § 73, att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag
att förbereda en direktförsäljning av fastigheten Visby Kasernen 2 till UAF.
Regionstyrelsen beslutade även att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta
fram en avsiktsförklaring mellan Region Gotland, UUCG samt UAF för utveckling av
Campus Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med förslag till avsiktsförklaring.
Föreslagen köpare till fastigheten är UAF, som är organiserad som en förvaltningsorganisation med fyra verksamhetsgrenar – stadsfastigheter, jordbruksförvaltning,
skogsförvaltning samt finansförvaltning. UAF förvaltar totalt fastigheter och andra
tillgångar uppgående till ca 10 miljarder kr. UAF förvaltar 604 stiftelser med anknuten
förvaltning till Uppsala Universitet. Förvaltningens uppgift är att generera avkastning till
stiftelserna samt att se till att stiftelserna använder medlen. Förvaltningen har inget
privat vinstintresse, utan all avkastning som genereras går till stipendier, forskningsstödjande åtgärder samt till Uppsala Universitets egen verksamhet.
UAF’s huvuduppdrag är att generera avkastning till stiftelserna. Att i det arbetet ge
UUCG fördelar är inte förenligt med uppdraget. Detta gör det svårt för både UUCG
och UAF att skriva under en avsiktsförklaring för utveckling av Campus Gotland.
Mellan Region Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland finns ett sedan 2016
upprättat samarbetsavtal. UUCG gör bedömningen att det strategiska partnerskapet
säkerställs genom detta.
Upprättat förslag till avsiktsförklaring är mellan Region Gotland och UAF. Syftet med
avsiktsförklaringen beskrivs som ” att tillsammans verka för att skapa möjligheter för
utvecklingen av utbildningslokaler och studentbostäder på Gotland”.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-20

RS § 240 forts
RS 2018/243

Parterna skall sträva efter att:
lokalförsörjningen avseende utbildningslokaler långsiktigt tryggas
- bostadsförsörjningen för studenter långsiktigt tryggas
- utveckla inre hamnen
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till
avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Uppsala Akademiförvaltning KB.
-

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Lindholm, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) yrkar att avsiktsförklaringen ändras på så sätt att punkt 5 och
efterföljande punkter utgår.
Ordföranden ställer proposition på liggande avsiktsförklaring och Eva Nypelius
ändringsyrkande och finner att Eva Nypelius ändringsyrkande bifalls.
Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-10-22

Handlingar till

Ärende 6

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Leif Gustavssons medborgarförslag om att avveckla pensionärsrådet.
(Inkom 2018-10-08)
RS 2018/1046

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till

Anr

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018 -10- O 8
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Avveckling av det regionala Pensionärsrådet inom
Region Gotland

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.

Se Bilaga

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag 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 medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

!*1
! l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Datum

Nami

2018-10-041
Namnfbrtydli

Leif G
Lärbro Kajlungs 3247
Postadress
62453 Lärbro
E-postadress
I.h.qustafsson@tele2.se
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01
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Bilaga till Medborgarförslag
l

Avveckling av det regionala Pensionärsrådet inom Region
Gotland.
I de flesta av landets kommuner finns ett Pensionärsråd så också på Gotland. Rätt hanterat kan
Pensionärsrådet vara en stor tillgång för kommunerna. Ledamöterna har oftast en lång och
gedigen kunskap av olika frågor som kommer upp i den kommunala förvaltningen särskilt
äldrefrågor. Men så är det inte på Gotland.
Pensionärsrådet består av 3 ledamöter och 3 ersättare (Ivakant) utsedda av regionfullmäktige
samt 12 ledamöter och 12 ersättare ( l vakant) utsedda av pensionärsorganisationerna.
Pensionärsrådets kompetens tas överhuvudtaget inte till vara varken av politiker eller
tjänstemän.
Enligt reglementet skall regionen hålla med en tjänsteman som sekreterare. Som vanligt har
det inte räckt med en person utan det har funnits två. Den ena har titulerat sig
direktörsassistent och sekreterare, den andra jämställdhetsstrateg och samordnare. Hur de
fördelat uppgifterna sinsemellan har man aldrig informerat Pensionärsrådet om. Enligt
regionens hemsida har jämställdhetsstrategen varit ansvarig för uppdateringen av hemsidan
gällande Pensionärsrådet. Den ena tjänstemannen har slutat 2018.
Sammanträdena 2015 to.m maj 2017 leddes av ordföranden Björn Jansson som misslyckades
helt som ordf. Han såg inte ens till att kallelser och dagordningar kom ut i tid.
Pensionärsrådets reglemente struntade han i. Frågan om revidering av reglemente
(diarienummer RS 2015/463) tog han överhuvudtaget inte upp. Han såg inte till att
Pensionärsrådet fick den utbildning som föreskrivs i reglementet. När en ledamot frågade, hur
man bär sig åt om man vill få fram ett ärende i Regionen. Svarade Björn Jansson: "Skicka in ett
medborgarförslag". Naturligtvis skall frågor väckas i Pensionärsrådet i enlighet med reglementet.
Någon handlingsplan upprättades inte. (den handlingsplan som finns på hemsidan gäller
2011-2014). Listan på försummelser kan göras lång.
I september 2017 tillträdde Håkan Eriksson som ordf. Viss förbättring har skett. Men
försummelserna är många. Protokollen är felaktiga. Protokollet från sammanträdet den 22 maj
2018 skickades ut den 17 september. Det är fortfarande inte utlagt på hemsidan så att invånarna på
Gotland kan ta del av vad som uträttas i Pensionärsrådet. Disciplinen under sammanträdena är
synnerligen dålig. Ledamöter pratar och avbryter, med irrelevant information, utan att begära
ordet. Pensionärsrådet liknar mer ett "kafferep" än ett seriöst råd.
Pensionärsrådet har under Björn Janssons ledning inte fattat ett enda beslut förutom några val och
rent administrativa åtgärder. Det har inte funnits någon initiativkraft i rådet. Har det väckts en
fråga tas den inte upp än mindre fattas beslut. Ett exempel var förslaget om gratis halkskydd.
Tjänstemännen vid Region Gotland har helt nonchalerat att föra upp viktiga äldrefrågor till
pensionärsrådet som reglementet föreskriver:
Verksamhet
§ 2 Region Gotland ska informera pensionärsrådet om planer får forändringar av
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet
Pensionärsrådet kan aktivt informera om och ge förslag titt lampliga anpassningar av
Region Gotlands verksamheter som berör äldres forhållanden i samhället
Pensionärsrådet kan vara ett remissorgan ifrågor av principiell och övergripande karaktär.
Leif Gustafsson
Kajlungs 3247
62453 Lärbro

Bilaga till Medborgarförslag
Än värre är det när tjänstemän använder Pensionärsrådet som remissinstans utan att ärendet
har varit i närheten av att behandlas på Pensionärsrådet. Exempel
trafikförsörjningsprogrammet som var ute till behandling våren 2018. Där har enskilda
ledamöter uttryckt synpunkter och tjänstemännen betraktat det som ett yttrande från
Pensionärsrådet.
I vissa fall skickar man ut handlingar som antingen är helt irrelevanta för Pensionärsrådet eller
med så kort varsel att det är omöjligt att samla Pensionärsrådet för ett yttrande. Helt oseriöst.
Exempel: Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik utställning dnr
RS2015/184. Det handlade om en utställning om samråd som Pensionärsrådet inte deltagit i
eller haft upp på något Pensionärsråd.
Enskilda medlemsorganisationer yttrar sig på egen hand utanför Pensionärsrådet det har man
naturligtvis rätt att göra, men det förstärker inte på något sätt behovet av ett Pensionärsråd.
Ledamöter i rådet har pläderat för att införa arvode till pensionärsorganisationernas
ledamöter.
I Pensionärsrådet ingår 3 ledamöter utsedda av regionfullmäktige. Dessa visar ett synnerligen
ljumt intresse för Pensionärsrådet. Om man överhuvudtaget är närvarande så går man direkt
efter man berättat om sin nämnd. Detta kamoufleras av att närvarolistan ofta inte innehåller
uppgifter vilka §§ de var närvarande under. Det ger signaler om bristande intresse och bara ett
nödvändigt ont att behöva spilla tid på Pensionärsrådet. Ledamoten som representerar
regionstyrelsen och tillika ordf. deltar i hela mötet.
Yrkande:
att regionfullmäktige beslutar att snarast avveckla Pensionärsrådet.
Skäl:
•

•
•
•
•

•

Tjänstemän vid region Gotland nonchalerar Pensionärsrådets reglemente och för inte
upp äldrefrågor i Pensionärsrådet. Man informerar vad som gjorts men inhämtar inte
synpunkter från Pensionärsrådet. Den mesta informationen som delges
Pensionärsrådet finnas att hämta i andra handlingar.
Politikerna som ingår som ledamöter och utsedda av regionfullmäktige visar inget
intresse för att inhämta synpunkter från Pensionärsrådet till sin nämnd eller styrelse.
De bägge tjänstemän som skall bistå rådet har grovt misskött sina uppgifter. De har
inte visat någon som helst respekt för Pensionärsrådet och dess reglemente.
Medlemmarna saknar initiativkraft och agerar hellre i sin egen organisation än
tillsammans i Pensionärsrådet.
Någon utbildning som föreskrivs i reglementet har inte genomförts, därför är det svårt
för ledamöter utan politisk erfarenhet att agera i Pensionärsrådet. Det medför också
bristande disciplin på sammanträdena.
Det finns inget intresse från tjänstemannen med uppdrag att datera upp
Pensionärsrådets hemsida. Trots flera påminnelser tog det mer än 8 månader att datera
upp uppgifterna om de nya ledamöterna när mandatperioden inleddes 2014. Protokoll
läggs inte ut. Gamla uppgifter får stå kvar trots att de inte gäller.

Leif Gustafsson
Kajlungs 3247
62453 Lärbro

Bilaga till Medborgarforslag
•

•

Om man som ledamot eller ersättare ställer frågor eller vill ha ut handlingar som berör
Pensionärsrådet möts man antingen av tystnad eller ett arrogant svar med påpekande
att man inget begriper.
Pensionärsrådet tillför inget som utvecklar eller förbättrar Region Gotland

Leif Gustafsson
Kajlungs 3247
62453 Lärbro

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-10-22

Handlingar till

Ärende 7

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll
•

Mats Bergqvists medborgarförslag om att förbjuda plastkassar. RS 2018/437
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-09-18, § 93

•

Medborgarförslag (inkom 2018-04-05)

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-18

MHN § 93

MHN § 93

Medborgarförslag - Förbjuda plastkassar och
istället använda tygkassar.

MHN 2018/2954

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar i likhet med förslagsställaren bedömningen att
plast är ett stort miljöproblem både i våra hav och på land. Dock saknas lagstöd
inom nämndens ansvarsområde för att genomföra föreslagna åtgärder.
Medborgarförslaget avslås därför.
Nämnden kommer dock att fortsätta driva arbetet mot nedskräpning inom ramen för
”Håll Gotland rent”.

Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser i likhet med vad som framförts i förslaget att
en minskning eller ett förbud av plastpåsar inom handeln skulle bidra till en bättre
miljö och en minskad klimatpåverkan. Dock saknar MHN
(och andra nämnder inom regionen) lagstöd för att förbjuda bruket av plastpåsar
inom handeln på Gotland.
I slutet av 2016 beslutades däremot regeringen om förordning (2016:1041) om
plastbärkassar med bakgrund av de bestämmelser som införts inom EU. Målen är att
minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att tunna plastbärkassar inte
överskrider 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025. Syftet med
förordningen är att minska förbrukningen av plastbärkassar och få ett mer effektivt
resursutnyttjande. Om Naturvårdsverket bedömer att förbrukningen av
plastbärkassar inte minskar ska Naturvårdsverket föreslå ändamålsenliga åtgärder till
regeringen. Således behandlas frågan på nationell nivå.
Sammantaget menar MHN att arbetet pågår nationellt för att juridiskt minska
förbrukningen/användningen av plastpåsar samt att det inte är möjligt att införa ett
förbud. Förslaget avstyrks således. Det ska dock tilläggas att även om det finns
juridiska hinder för att besluta om förbud inom handeln så finns det flertalet
kommuner i landet som arbetar aktivt för att generellt minska användandet av plast
inom den kommunala verksamheten. Några exempel på dessa kommuner är
Uppsala, Staffanstorp och Landskrona.
I miljöprogram för Gotland, antaget 2015-11-23 finns framtagna strategier som väl
kan fungera som argument för att lyfta frågan om att minska plast-användningen
inom den egna verksamheten. Som till exempel:
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-09-18

MHN § 93

”Underlätta återanvändning av material och restprodukter. Se till att minska
uppkomsten av avfall.”
”Låta miljö och social hållbarhet prägla all användning av fysiska resurser.”
”Minska miljöpåverkan från egna verksamheter. Minska användningen av
miljöbelastande material (hållbarhetsprincip 2, sid 7) och bidra till giftfria kretslopp.”
Enhet miljö-och hälsoskydd har även fört upp frågan om förebyggande åtgärder
gällande nedskräpning av plast i naturen i samband med ”Håll Sverige rent”arbetet.
Ärendets behandling under mötet

Enhetschef Mattias Edsbagge föredrar ärendet för nämnden.
Arbetsutskottets förslag till Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö-och hälsoskyddsnämnden avstyrker medborgarförslaget med hänvisning till att
lagstöd saknas inom nämndens ansvarsområde för att utföra föreslagna åtgärder.
Yrkanden
Ordförande Isabel Enström yrkar i enlighet med arbetsutskottets beslut att avstyrka
medborgarförslaget med hänvisning till att lagstöd saknas inom nämndens
ansvarsområde för att utföra föreslagna åtgärder.
Ordförande yrkar att till beslutet lägga till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar i likhet med förslagsställaren bedömningen att
plast är ett stort miljöproblem både i våra hav och på land. Dock saknas lagstöd inom
nämndens ansvarsområde för att genomföra föreslagna åtgärder. Medborgarförslaget
avslås därför.
Nämnden kommer dock att fortsätta driva arbetet mot nedskräpning inom ramen för
”Håll Gotland rent”.
Ordförande ställer samlad proposition på sina förslag och finner att dessa vunnit
bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Datum
Tjänsteskrivelse
2018-09-06
Medborgarförslag 2018-04-05
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Ärende 8

Svar på interpellationerna kommer att finnas i den komplettering
som läggs ut under regionfullmäktiges kallelse på Region Gotlands
hemsida fredag eftermiddag innan sammanträdet.

Interpellationer
Innehåll
• Ingemar Lundqvists (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S) om Region Gotlands innehav av skog och dess
skogsförvaltning. RS 2018/685
Bordlagd från föregående sammanträde.
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells(S) interpellationssvar

Visby 2018-06-18

Interpellation:
Till:

Regionens skogsinnehav och skogsförvaltning
Tekniska nämndens ordf, Tommy Gardell

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2017-05-31, ärende 145, fattat beslut om
skogspolicy. I beslutet ingick också att upphandla förvaltningen av regionens skog.
Skogsinnehavet uppgick då till 1 763,5 hektar produktiv skogsmark.
I beslutet ansågs regionen inte ha kunskapsmässig och ekonomisk möjlighet att själv
förvalta sitt skogsinnehav.

Mina frågor är:
Anser Du att det är god ekonomisk hushållning att inneha så mycket skog utan att
sköta den?
Vilka skäl ser Du för att inte avyttra skogsinnehavet och därigenom skapa ekonomisk
möjlighet, att exempelvis göra en avbetalning på regionens låneskuld?
Är upphandlingen av skogsförvaltning genomförd?

Ingemar Lundqvist (M)

Interpellation till Tekniska Nämndens ordförande Tommy Gardell
Regionens skogsinnehav och skogsförvaltning
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2017-05-31, ärende 145, fattat beslut om
skogspolicy. I beslutet ingick också att upphandla förvaltningen av regionens skog.
Skogsinnehavet uppgick då till 1 763,5 hektar produktiv skogsmark.
I beslutet ansågs regionen inte ha kunskapsmässig och ekonomisk möjlighet att själv förvalta
sitt skogsinnehav.
Mina frågor är:
1. Anser Du att det är god ekonomisk hushållning att inneha så mycket skog utan att
sköta den?
2. Vilka skäl ser Du för att inte avyttra skogsinnehavet och därigenom skapa ekonomisk
möjlighet, att exempelvis göra en avbetalning på regionens låneskuld?
3. Är upphandlingen av skogsförvaltning genomförd?
Visby 2018-06-18
Ingemar Lundqvist (M)

Mitt svar:
Det är korrekt som du skriver att TN fattade beslut i maj 2017 om en skogspolicy och att den
skulle vara grunden för en upphandling av skogsförvaltare.
Efter att policyn antogs har en skogsinventering genomförts och resultatet av den visar att
den antagna policyn inte håller måttet. Ny information har framkommit som gör att TN har
reviderat policyn igen och en ny skogspolicy föreslås i Tekniska Nämnden 2018-08-29 § 205.
Den nya policyn kommer att fastställas av regionfullmäktige.
Det är av stor vikt att Region Gotland har en tydlig skogspolicy inför arbetet med att ta fram
förfrågningsunderlag inför upphandling av skogsförvaltare. Skogspolicyn skall innehålla
tydliga prioriteringar och framtidsvisioner som ligger i linje med Vision 2025 och långsiktiga
mål för hållbarhet. Den största delen av regionens skogsinnehav finns i nära anslutning till
tätorterna, både i och utanför detaljplanelagda områden. Utöver detta finns två
naturreservat på drygt 180 hektar (inklusive vattenområde), vilka omfattas av separata
skötselplaner.

Så här skriver TN i förslag till ny policy:
Skogsförvaltningen i Ekokommunen Region Gotland ska därför vara inriktad på att förvalta
skogens olika värden på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt
medborgarperspektiv. Långsiktiga sociala värden, såsom folkhälsa och skoglig
attraktionskraft, prioriteras före virkesproduktion.
Begreppet hållbarhet inkluderar ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner.
Regionens relativt lilla skogsinnehav bedöms vara av begränsad betydelse för regionens
långsiktigt hållbara ekonomi. Skogsinnehavets betydelse för den ekologiska och sociala
dimensionen av hållbarheten är däremot större, särskilt i tätortsnära lägen.
Detta innebär att Region Gotland prioriterar värden som hög tillgänglighet, biologisk
mångfald och social hållbarhet i sina skogar.
Svar på frågorna
1. Jag är medveten om att skötseln av Region Gotlands skogar är eftersatt. Tekniska
Nämnden har därför tagit fram förslag till en ny skogspolicy och upphandling av
skogsförvaltare skall genomföras så fort skogspolicyn är antagen.
2. Eftersom den största delen av regionens skog ligger i anslutning till tätorter kan det
vara olämpligt att avyttra skogen. Skogarna fyller många funktioner. Dels är det en
markreserv för framtida exploateringar. Dels är flera fastigheter omöjliga att sälja
pga. att de t.ex. är gamla soptippar och behöver både uppsyn och kontroll. Men
främst utgör våra tätortsnära skogar en enorm resurs för våra medborgare. Både som
plats för rekreation och friluftsliv, plus att de höjer värdet på bostadsområden. Att ha
ett naturområde runt knuten är väldigt attraktivt för många människor. Avyttring av
skogsfastigheter kommer att pågå parallellt med att förvaltaren börjar sköta de
skogar vi väljer att ha kvar. Inventering sker succesivt, och förvaltaren kommer att ge
förslag på vad vi kan avyttra.
3. Någon upphandling av skogsförvaltare har inte gjorts utan det kommer att ske efter
att regionfullmäktige fastställt skogspolicyn.
Visby 2018-09-20

Tommy Gardell

Regionens skogsinnehav

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-10-22
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Information. Socialnämnden – ej
verkställda beslut kvartal 2 2018
Innehåll
• Socialnämnden 2018-09-19, § 127
Socialförvaltningen 2018-09-03, ej verkställda beslut kv. 2

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

SON § 127

SON § 127

Individrapportering av ej verkställda beslut
2018

SON 2018/177

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 30 juni 2018
till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 12 kap 3 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten, om beslutet inte har kunnat verkställas på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att en
särskild avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL
och 28 c § LSS).
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO).
Socialförvaltningen har rapporterat 3 beslut som inte har verkställts inom tre
månader beroende på resursbrist. Besluten gäller bostad med särskild service enligt
LSS inom omsorgen om funktionsnedsatta (2 stycken) respektive kontaktperson
enligt SoL inom individ- och familjeomsorgen (1 person).
I övriga 8 fall finns det andra orsaker till att besluten inte hade verkställts inom rimlig
tid. I 2 fall har brukaren tackat nej till erbjuden insats. I 5 fall kommer besluten att
verkställas inom den närmaste tiden. I 1 fall inom individ- och familjeomsorgen är
verkställigheten vilande eftersom utredning pågår om andra mer omfattande insatser.
Bedömning

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd
Bostad med
särskild service
Daglig verksamhet
SUMMA

Månader sedan beslutsdatum
3-5
6-8
9-11
12-14
1
1
1

1
2

Orsak
Resursbrist
Tackat nej till erbjuden insats
3 beslut
1 (2)
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

SON § 127

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd
Kontaktfamilj

Månader sedan beslutsdatum
3-5
6-8
9-11
12-14
5
1

Kontaktperson

1

1

Finns kontaktfamiljer, men de är inte
färdigutredda
Utredning om andra insatser pågår
Ej hittat lämplig person

Ungdomscoach
SUMMA

Orsak

5

1

1

Tackat nej till erbjuden insats

1

8 beslut

Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2018.
Skickas till
Regionens revisorer
Regionfullmäktige via RS-registrator
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2018/177
3 september 2018

Marianne Haglund

Socialnämnden

Ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2018
Förslag till beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 30 juni 2018
till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 12 kap 3 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten, om beslutet inte har kunnat verkställas på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att en särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL och 28 c §
LSS).
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO). Se tabeller på följande sida.
Socialförvaltningen har rapporterat 3 beslut som inte har verkställts inom tre månader beroende på resursbrist. Besluten gäller bostad med särskild service enligt LSS
inom omsorgen om funktionsnedsatta (2 stycken) respektive kontaktperson enligt
SoL inom individ- och familjeomsorgen (1 person).
I övriga 8 fall finns det andra orsaker till att besluten inte hade verkställts inom
rimlig tid. I 2 fall har brukaren tackat nej till erbjuden insats. I 5 fall kommer besluten
att verkställas inom den närmaste tiden. I 1 fall inom individ- och familjeomsorgen är
verkställigheten vilande eftersom utredning pågår om andra mer omfattande insatser.
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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 registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2018/177

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Bostad med
särskild service

6-8

9-11

1

Daglig verksamhet
SUMMA

1

Orsak

12-14
1

Resursbrist

1

Tackat nej till erbjuden insats

2

3 beslut

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Kontaktfamilj

6-8

9-11

12-14

5

Finns kontaktfamiljer, men de är inte
färdigutredda
1

Kontaktperson

Utredning om andra insatser pågår

1

Ej hittat lämplig person

Ungdomscoach
SUMMA

1

Orsak

5

1

1

Tackat nej till erbjuden insats

1

8 beslut

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras
Regionens revisorer, regionfullmäktige
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