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Friköp av tomträtter för småhus
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2005-12-15 , § 325

•

Ledningskontoret 2005-12-07

•

Tekniska nämnden 2005-11-23, § 288

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-12-15

Ks § 325
Pris för friköp av tomträtter för småhus
KS2005/0508-25
- Tekniska nämnden 2005-11-23, § 288
- Ledningskontoret 2005-12-07

Tekniska nämnden har föreslagit en ändring av regeln för det pris som ska sättas
för friköp av tomträtter för småhus. Det föreslås vara 40 %, i stället för nuvarande
80%, av det marknadsvärde, som räknats fram med utgångspunkt i gällande
taxeringsvärde för marken för tomträtten. Motivet för ändringen av regeln (som
fastställdes 2003) är att priserna annars anses för höga mot bakgrund av de senaste
årens ökade fastighetspriser.
Ledningskontoret ifrågasätter bl.a. om förslaget inte innebär en oskälig förmögenhetsöverföring och föreslår att procentsatsen ska vara 60%, vilket också tekniska
förvaltningen föreslagit.
J ä v : Leif Dahlby (s) och Yngve Andersson (kd) anmälde jäv och deltog inte i
behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Reglerna i ”Tillämpligt markvärde vid avgäldsreglering av tomträtter för
småhus” ändras enligt följande fr.o.m. 1 januari 2006
”Tomträttsinnehavare ska erbjudas friköpa sin tomträtt till ett pris
motsvarande 40% av det marknadsvärde som räknas fram utifrån gällande
taxeringsvärde för marken för tomträtten.”

2005-12-07

1(2)
Dnr KS 2005/0508-25

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Pris vid friköp av tomträtt
Tekniska nämnden har i beslut 2005-11-23, § 288, föreslagit en förändring av
beräkningsprincipen för det pris tomträttshavare skall erlägga vid friköp av sin
småhustomträtt. Friköpspriset skall från 2006-01-01 vara 40 procent av
tomtens marknadsvärde framräknat utifrån marktaxeringsvärdet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2003-06-18, § 144, att tomträttshavare skulle
”erbjudas friköpa sina tomträtter till ett pris motsvarande 80 % av det
marknadsvärde som räknats fram utifrån gällande taxeringsvärde för marken
för tomträtten.” Anledningen till införandet av den nya principen var bl.a. att
arbetet med avgäldsregleringarna skulle förenklas då eventuella
värdeförändringar av marken automatiskt fångas upp då taxeringsvärdet
avspeglar marknadsvärdenivån på marken.
De senaste årens stora värdestegringar på fastigheter har medfört att
Skatteverkets förslag till tomtvärden inför 2006 års taxerings kraftigt höjts och
av de flesta fastighetsägare upplevs som alltför för höga. Extra kännbart blir
detta för tomträttshavarna som vid avgäldsreglering får kraftigt höjda
tomträttsavgälder då dessa baseras på markens taxeringsvärde. För kommunen
som är ägare till de fastigheter som upplåts med tomträtt innebär dock
värdestegringen en ökning av den kommunala förmögenhetsmassan. Trots
detta erbjuder nästan alla landets kommuner sina tomträttshavare att friköpa
tomtmarken. Om det är en bra affär att friköpa sin tomträtt beror på olika
faktorer som en förväntan av kraftig höjning av avgälden, höjda
taxeringsvärden, friköpets påverkan på fastighetens marknadsvärde, ränteläget
och skattesituationen.
De flesta kommuner beräknar friköpspriset som en andel av eller hela
marktaxeringsvärdet eller avgäldsunderlaget men andra metoder förekommer
också. Kommunerna uppvisar dock en stor variation över hur pass stor andel
av taxeringsvärdet som användas för att bestämma friköpspriset. Den
enkätundersökning som Villaägarnas Riksförbund gjorde i våras visar att
endast två kommuner, Landskrona och Upplands-Bro säljer marken för 40 %
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av marktaxeringsvärdet, fyra kommuner, Enköping, Gällivare, Kungälv och
Lund för 50%. De flesta andra kommuner säljer för högre procentsatser av
marktaxeringsvärdet.
Det får anses att den allmänna fastighetstaxeringen för småhusmark i regel
uppvisar en nöjaktig överensstämmelse med marknadsvärdet.
Taxeringsvärdena utgör därför en godtagbar schablon för beräkning av
markvärdet. All värdering är dock förenad med osäkerhet. Eftersom
taxeringsvärdet endast utgör 75% av marknadsvärdet och dessutom avser
värdenivån två år före taxeringsåret bör detta kunna användas för beräkning av
markvärdet utan att oskäliga resultat uppkommer.
Den fråga som dock måste ställas är om inte tekniska nämndens förslag leder
till en förmögenhetsöverföringar som kan upplevas som oskälig då
ersättningen skall vara mindre än hälften av markvärdet. Med beaktande av
kommunens ekonomiska situation bör förmögenhetsmassan i möjligaste mån
bibehållas. Att dela ut denna på ett så frikostigt sätt som tekniska nämnden
föreslagit kan inte ses som en god ekonomisk hushållning vilket bör vara
styrande för kommunens agerande i affärssituationer.
Ett lämpligare förslag vore att ta ut ett pris som motsvarar de flesta av landets
kommuner. Om tekniska nämndens förslag ändras så att friköpspriset sätts till
60 % av marknadspriset motsvarar det 80 % av marktaxeringsvärdet vilket är i
paritet med flera av landets kommuner och dessutom i överensstämmelse med
tekniska förvaltningens eget förslag. För en tomt med marktaxeringsvärdet
450 000 kronor blir då friköpspriset 360 000 kronor.
Ledningskontorets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Tomträttshavare får friköpa sina småhustomträtter fr.o.m. 2006-01-01 till
ett pris motsvarande 60 % av det marknadsvärde som räknas fram utifrån
gällande taxeringsvärde för marken för tomträtten.

•

Vederbörliga ändringar i kommunens författningssamling skall göras.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-11-23

Dnr TN 2005/1973 26

TN § 288 Friköp av småhustomträtter
Tekniska förvaltningen 2005-11-22

Kommunfullmäktige har 2003-06-18 § 144, bl a beslutat att ”tomträttshavare skall erbjudas friköpa sin tomträtt till ett pris motsvarande 80% av
det marknadsvärde som räknas fram utifrån gällande taxeringsvärde för
tomten”. De senaste årens kraftiga värdestegringar på fastigheter har lett till
att friköpspriser baserade på de markvärden som Riksskatteverket fastställt
inför pågående fastighetstaxering upplevs som höga. För att dämpa effekten
av den kraftiga värdestegringen föreslår förvaltningen att friköpspriset från
2006-01-01 skall uppgå till 60 % av tomtens marknadsvärde.
Ordföranden föreslog med stöd av Kjell Skalberg att friköpspriset skall
uppgå till 40 % av marknadsvärdet.

Tekniska nämndens förslag för beslut i
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
•

Friköp av småhustomträtter får från 2006-01-01 ske till 40 % av tomtens
marknadsvärde.
_____
Protokollsutdrag:
TF plan- och exploatering
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

2005-11-22
Tekniska förvaltningen
Per Seigerlund

Tekniska nämnden
Gotlands kommun

Friköp av småhustomträtter
Kommunfullmäktige har 2003-06-18 § 144 bl a beslutat att ” Tomträttshavare skall
erbjudas friköpa sin tomträtt till ett pris motsvarande 80% av det marknadsvärde som
räknas fram utifrån gällande taxeringsvärde för tomten”. De senaste årens kraftiga
värdestegringar på fastigheter har lett till att friköpspriser baserade på de markvärden
som Riksskatteverket fastställt inför pågående fastighetstaxering upplevs som höga. För
att dämpa effekten av den kraftiga värdestegringen föreslås att friköpspriset från
2006-01-01 skall uppgå till 60% av tomtens marknadsvärde. Detta innebär till exempel
att priset för en tomt i kvarteret Solstrålen på Gråbo sänks från 325 700 till 244 300
kronor.
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden för beslut i
kommunfullmäktige:
Friköp av småhustomträtter får från 2006-01-01 ske till 60% av tomtens
marknadsvärde.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
teknisk direktör

Lars-Gunnar Wedin
exploateringschef
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Policy för lokalisering av detaljhandel
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-01-19, § 17

•

Ledningskontoret 2005-11-14

•

Detaljhandelspolicy 2005-07-07

•

Detaljhandelsutredning för Visbyområdet 2001-02-19

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2006-01-19

Plan- och bostadskommittén

2005-12-15

Ks § 17
PBK § 15

Policy för lokalisering av handeln
KS2005/0024-21
- (Plan- och bostadskommittén 2005-11-08, § 11)
- Kommunstyrelsen 2005-11-24, § 292

Kommunstyrelsen har uppdragit åt ledningskontoret att utarbeta en fördjupad översiktsplan
för Visby-området. För erforderligt planarbete svarar byggnadsnämnden. Plan- och
bostadskommittén utgör styrgrupp. Kommunstyrelsen har också gett plan- och bostadskommittén i uppdrag att initiera en översyn av Östercentrum och på kommitténs uppdrag
arbetar ledningskontoret med den frågan.
Som ett led i planarbetet har ledningskontoret fått kommunstyrelsens uppdrag att, i samråd
med stadsarkitektkontoret, revidera den policy för lokalisering av detaljhandel i Visby som
kommunfullmäktige antog 2001. Flera faktorer, som skulle vägas in i de nämnda plan- och
utredningsarbetena, motiverade översynen: Med marknadens önskemål om nyetableringar
blir policyns volymbegränsningar omöjliga att upprätthålla. Den omvandling från industritill handelsområden som skett gör det angeläget att säkerställa mark för industriändamål.
Detaljhandeln och miljön i innerstaden och Ströwet ska värnas.
Nordplan AB har i rapport uppdaterat utredningen. I rapporten har olika utbyggnadsscenarier och dessas effekter på dagligvaruhandeln studerats. En satsning på ett starkt
Ströwet med Östercentrum som kommersiell motor förespråkas.

Plan- och bostadskommitténs tidigare föreslag, att den antagna policyn ska upphävas, har återremitterats av kommunstyrelsen. Efter förnyad behandling har
kommittén inte funnit anledning att ändra sitt ställningstagande. Plan- och
bostadskommittén har motiverat sitt förslag med följande yttrande: Under de
senaste åren har förutsättningarna för planeringen av Visby i flera väsentliga
avseenden förändrats. Mot den bakgrunden har arbete med att upprätta en översiktsplan för Visby inletts och en översyn av Östercentrum pågår. Som ett av
underlagen i planarbetet har den s.k. detaljhandelsutredningen från 2000 uppdaterats. Innan översiktsplanen antas, vilket beräknas ske efter halvårsskiftet
2007, ska den ha genomgått den hantering som föreskrivs i PBL (plan- och bygglagen). Den hanteringen inleds med ett samråd, vars syfte är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Av översiktsplanen kommer
det att framgå hur handelsfrågorna policymässigt ska hanteras.
forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2006-01-19

Plan- och bostadskommittén

2005-12-15

Ks § 17 forts
PBK § 15

Mot denna bakgrund bör policyn för lokalisering av handeln (detaljhandelsutredningen från 2000) upphävas. Policyn i sig är inte bestämmande för frågor om
ändrad markanvändning. Där gäller reglerna i PBL om detaljplan och avgörs i
varje enskilt fall.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Den 2001 antagna policyn för lokalisering av handeln (detaljhandelsutredningen
från år 2000) upphävs.

1(2)
2005-11-14

Dnr 2004/0024-21

Ledningskontoret
Per-Eric Edlund

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Revidering av policy för lokalisering av detaljhandel
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 19 februari 2001 en, på kommunstyrelsens
uppdrag, inom byggnadsnämnden gjord detaljhandelsutredning för
Visbyområdet. Innebörd: För regionalt verkande handel indelas Visby i två
zoner som innebär en turordning vid nylokalisering. För Zon 1 - som utgörs av
stadskärnan innanför muren och delar av staden utanför muren – anges ett
kommunalt ansvar för att bidra till att stadskärnan stärks. I de fall
stadskärnan/Ströwet inte kan rymma önskade verksamheter ska zon 2
övervägas (externa lägen som t.ex. Skarphäll, med storskalig handel). Beslutet
innebär bl.a. att utbyggnadstakten för dagligvaror i zon 2 ska vara ”högst 1
500 kvm för varje kommande femårsperiod”. För utbyggnadstakten i zon 1
finns inga volymbegränsningar.
Ledningskontoret har i uppdrag att, i samråd med stadsarkitektkontoret,
revidera policyn. Motiven för en revidering av policyn är bl.a. att marknadens
krav på nyetableringar medför att volymbegränsningarna inte kan
upprätthållas. Det är angeläget att säkerställa områden för industriändamål och
att ange nya handelsområden i Visby.
Eftersom det idag finns ett stort antal företag som vill etablera nya externa
handelsytor fick Nordplan AB i uppdrag försöka klarlägga vad som kommer
att hända om policyns sk volymbegränsningar för handelsetableringar skulle
tas bort.
Bedömning
I Visby stad är de externa etableringsplatserna lokaliserade utmed Visbyleden.
Detta gör att de sk externetableringarna har ett relativt centralt läge, drygt en
km från Östercentrum , vilket innebär att även externetableringarna är en
naturlig del av Visby stad. Omvandling till handelsytor sker oftast på
industrimark. I gällande handelspolicy redovisas industriområden som ska
förbli industriområde. Det är Österby industriområde och industrifastigheterna
runt "Nimbus" inklusive Flextronics som är utpekade att även i framtiden vara
industriområden. Ett detaljplaneförslag ser på förutsättningarna att utveckla
markanvändningen på Flextronic att även omfatta storskalig handel. Om detta
är möjligt i samklang med befintliga industriverksamheter i
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2(2)
2005-11-14

Dnr 2004/0024-21

Flextronicsfastigheten och Nimbus expansionplaner kommer en yta på drygt
30 000 kvm att kunna nyttjas för nya handelsetableringar.Eftersom en stad av
Visbys storlek enligt Nordplan endast behöver ca 20 000 kvm externhandel är
den volymen med råge redan uppfylld. Utifrån detta perspektiv behövs det
över huvud taget inte tillskapas någon ytterligare yta för externhandel. Det är
även så att det i Visby är begränsad tillgång på industrimark så utifrån detta
faktum bör stor restriktivitet gälla för att värna befintlig industrimark.
Ledningskontoret konstaterar att befintlig handelsutredning från 2001 i
dagsläget inte tillfredsställer marknadens krav på nyetableringar vilket medför
att volymbegränsningarna inte kan upprätthållas.
I det pågående arbetet med ny översiktsplan för Visby skall hänsyn tas till
bland annat nya utbredningsområden för vattenskydd, bullerkurvor för flyget,
lämpliga markområden för industrilokalisation mm. Det är angeläget att det
arbete som pågår med ny översiktsplan för Visby också innefattar
förutsättningar för handeln.
Ledningskontorets bedömning är att nuvarande handelsutredning/policy bör
upphöra och i tillämpliga delar inarbetas i ny översiktsplan för Visby.

Förslag till beslut
•

Nuvarande handelsutredning från 2001 upphör att gälla och tillämpliga
delar som berör handel inarbetas i översiktsplan för Visby.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör
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Detaljhandelspolicy Visby Uppdatering juli 2005
För Gotlands kommun
Koncept 3/7 2006

1 Uppdraget
Kommunen har en detaljhandelspolicy från år 2001, som baseras på Nordplans detaljhandelsutredning från samma år.
Idag finns ett stort antal exploatörer och handelsföretag som vill etablera nya handelsytor,
man uppger att etableringsviljan är stark. Detta kan lätt förstås mot bakgrund av att
detaljhandelsomsättningen på ön ökat kraftigare än vad detaljhandelspolicyn förutsåg.
Samtidigt pågår ett arbete på att förnya och vidmakthålla Ströwet som den primära
centrala handelsmötesplatsen.
Kommunen har därför uppdragit åt Nordplan AB att revidera policyn och främst då diskutera vad som kan komma att hända om policyns s.k. volymsbegränsningar för handelsutbyggnad skulle tas bort. Dessa är för
•

dagligvaror en maximering av utbyggnadstakten till ca 1 500 kvm försäljningsyta
(FY) vart femte år.

•

sällanköpsvaror en maximering av utbyggnadstakten till 5 000 à 10 000 kvm (7
500 kvm) totalyta (UY = uthyrbar yta) vart femte år.

1

Detaljhandelspolicy Visby Uppdatering juli 2005
För Gotlands kommun
Koncept 3/7 2006

2 Arbetsgrupp
Uppdragsgivare från kommunen har planeringsstrateg Per-Eric Edlund och planarkitekt
Anders Rahnberg varit. Från Nordplans sida har adj prof Janne Sandahl, civ ing Lisa
Lagerén och civ ing Jocke Sandahl medverkat.

2

Detaljhandelspolicy Visby Uppdatering juli 2005
För Gotlands kommun
Koncept 3/7 2006

3 Arbetssätt
Nordplan har som underlag
•

intervjuat kommunala företrädare,

•

inhämtat exploateringsönskemål från några privata företrädare,

•

inhämtat färsk statistik avseende handel, befolkning mm,

•

kartlagt väsentliga nybyggnader sedan 2001 års utredning samt

•

besiktigat.

Nordplan redovisar resultatet i följande delar.
•

Förändringar sedan den förra utredningen (avsnitt 5).

•

Nu diskuterade utbyggnadsplaner (avsnitt 6).

•

Effekter på befintlig handel av en mer ohämmad utbyggnad än vad policyn
förutsatte (avsnitt 7).

•

Kommentar om effekterna av en ökad turism (avsnitt 8).

•

En sammanfattande rekommendation (avsnitt 9).

Arbetet har utförts under viss tidspress och resultatet måste därför ses som preliminärt.
Innan det kan fastläggas bör det diskuteras med kommun och näringsliv.
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4 Definitioner
Alla försäljningssiffror för detaljhandel mm i denna rapport är i 2003 års priser
inkl moms om inget annat särskilt sägs.
Med omsättning eller försäljning i detaljhandel avses i denna rapport alltid
årsförsäljning, dvs försäljningen under angivet helt år.
DV = DagligVaror, som till ca 75% utgörs av livsmedel.
SV = övriga egentliga detaljhandelsvaror eller s.k. SällanköpsVaror. I stadskärnan
främst av shoppingkaraktär, externt i mindre orter främst av volymshandelskaraktär. Apoteksvaror, systemvaror och fordon ingår ej.
FY = försäljningsyta. Alla DV-ytor i denna rapport är angivna i FY.
UY = uthyrbar yta, d v s försäljningsyta samt lager och personalutrymmen. Alla
SV-ytor i denna rapport är uthyrbara ytor. För konvertering från FY till UY kan
faktor 1,2 schablonmässigt användas.
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5 Utvecklingen fram till 2003
5.1 Konsumentefterfrågan
Gotlands kommun har haft en positiv handelsutveckling sedan detaljhandelspolicyns basår 1998. Dagligvaruhandeln har ökat med i fasta priser ca 10 %, och sällanköpsvaruhandeln med ca 25 % från år 1998 till år 2003. Detta är nästan dubbelt så stark utveckling
som förutsågs i samband med detaljhandelspolicyn från år 2001. Dock kan noteras att
efter 2003 har takten för dagligvaror enligt uppgift mattats av.
Omsättning i Gotlands kommun mnkr inkl moms i löpande priser enl HiS
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Figur 1 Försäljningsutveckling i löpande priser. Gotlands kommun 1993 – 2003.
Källa: Handeln i Sverige för respektive år.
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5.2 Turism och varuförädling
En förklaring till den oväntat starka utvecklingen kan vara den snabbt ökande turismen,
en annan, generell, att man i dagligvaruhandeln numera säljer mer förädlade (t ex färdiglagade) rätter än tidigare, något som man kan anta nyttjas i hög grad av turisterna.

Figur 2 Antal besökare till Gotland 1990 - 2003.
Källa: Gotlands Kommun.

5.3 Etableringar sedan 2001
Nya etableringar sedan 2001 är bl a Willys, Rusta och Elgiganten i Skarphäll. Det under
2001 redan accepterade och planerade ÖB i Södercentrum har också öppnat. Lidl har fått
markanvisning.

Willys

Elgiganten,
Rusta

ÖB

Figur 3 Större nyetableringar sedan 2001.
Källa: Nordplan AB 2005.
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6 Diskuterade utbyggnadsområden
Nordplan har diskuterat tre utbyggnadsområden, se figur 4.

Figur 4 Testade utbyggnadsområden för regionalt verkande handel.
F = Flextronic, 32 000 kvm byggnad idag, 1 000 (små) bilplatser, troligen 8 à 900 lagom
stora för besökande till handel. Exploatören önskar etablera relativt småskalig volymshandel, Nordplan kan också se det som ett alternativ för Coop.
S = Skarphällsområdet. Det område Coop vill etablera i. Kommunen kan alternativt tänka
sig Skrubbs. När det gäller effekterna på befintlig handel spelar lägesvalet inte någon
större roll. Det har däremot betydelse för den marknadsmässiga rationaliteten och den
egna lönsamheten, det är bra att ligga i ett kluster, dvs hellre i skarphällsområdet än i
Skrubbs.
Ö = Östercentrum, som Coop önskar lämna och som därmed bör/kan profileras upp med
ökade ytor för shopping, serveringar etc.
P18 = den nya stadsdelen. Visionsarbetetet startar hösten 2005.
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7 Sannolika effekter på befintlig detaljhandel
7.1 Studerade utbyggnadsscenarier
Nordplan har betraktat följande scenarier a-d. Alla angivna DV-ytor är försäljningsytor
(FY) och alla SV-ytor är totalt uthyrbara ytor (UY), av statistikskäl. För konvertering från
FY till UY kan faktor 1,2 schablonmässigt användas.
a) Coop flyttar från Östercentrum. Coops DV-del i Östercentrum är på ca 1 200 kvm
FY. Hela Coopfastighetens yta (12 000 kvm UY) utom en mindre del, som blir en
Konsum-butik, övergår till kvalificerad SV-handel, typ ”shopping”, samt serveringar och service.
b) Enligt a) samt att Coop nyetablerar i skarphällsområdet, där DV-delen blir
ca 3 000 kvm FY. Coop får i skarphällsområdet totalt 8.000 kvm UY plus bygg
och trädgård samt kompletterande volymshandelsgrannar på 6 000 kvm UY.
c) Enligt a) och b) samt att Flextronics byggs om med 20 000 kvm UY för volymshandel och en dagligvarubutik på ca 3 000 kvm FY, ex vis en ICA Kvantum.
d) Enligt a) samt att Flextronics öppnas för Coop, som får totalt ca 8.000 kvm UY
plus bygg och trädgård samt kompletterande volymshandelsgrannar på
ca 15 000 kvm UY.

7.2 Effekter på befintlig dagligvaruhandel
Just för dagligvaror är de studerade scenariet/scenarierna:
•

Coop flyttar från Östercentrum. Coops DV-del i Östercentrum är idag på
ca 1 200 kvm FY. En mindre Konsum på 30 à 40 Mkr i årsomsättning ligger kvar
(ca 800 kvm FY?).

•

Coop etablerar i skarphällsområdet, där DV-delen blir ca 3 000 kvm FY (alltså
betydligt större än idag i Östercentrum).

•

Flextronics byggs om och får en dagligvarubutik på ca 3 000 kvm FY, ex-vis en
ICA Kvantum.

Med hänsyn taget till att Willys nu är etablerad, vilket troligen gav effekter på den
befntliga dagligvaruhandeln på Gotland på i snitt 15 % (sedan 2001 har enligt uppgift 5
DV-butiker lagts ned runt om på ön), blir de omedelbara effekterna på befintlig handel
ungefär följande, baserat på 2001 års TYSK-analys avseende 1998.
En butik etableras (Coop Forum eller ICA Kvantum):
•

Försäljningsbortfall i befintlig DV- handel på upp till 15 %. Snitt 10 à 15 %.

Båda butikerna etableras (Coop Forum och ICA Kvantum):
•

Försäljningsbortfall i befintlig DV-handel på upp till 25 %. Snitt ca 20 %.

Detta skall ses mot en sannolik årlig tillväxt på ca 2 % i fasta priser, förutsatt att dagens
tillväxttakt behålls. 15 % bortfall kompenseras alltså t ex på 5 à 10 år. Om man väger in
en nödvändig strukturrationalisering (butiksnedläggningar/sammanslagningar) kan det
handla om en ”tillväxtram” på ca 3 % per år för de stora enheterna.
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Som alltid gäller, att lika slår mot lika, varför ex-vis en ICA-butik slår hårdare mot de
befintliga ICA-butikerna och stor slår hårdare mot stor. I och med Willys etablering har
en del butiker redan tappat försäljning, vilket kan innebära att en eller i synnerhet två nya
etableringar kan innebära betydande nedläggningsrisker, framförallt för enheter i och i
närheten av Visby innerstad. Enligt Nordplans bedömning kan ca fem enheter på ön riskera nedläggning, fler om det blir två nya enheter, färre om det bara blir en nyetablering.
Detta bör dock ses som ett led i en ändå ofrånkomlig strukturrationalisering, låt vara
tidigarelagd. Strukturrationaliseringen på Gotland har ännu inte kommit så långt som på
fastlandet.
Att ange vilka butiker som kommer att läggas ner är mycket vanskligt att två skäl: För det
första skulle det krävas en genomgång av varje butiks ekonomi och och ägarförhållanden,
något som vi inte gjorde i 2001 års utredning och inte heller gjort nu. För det andra
bedömer vi det olämpligt att i en offentlig utredning peka ut nedläggningskandidater, det
skulle kunna bli självuppfyllande profetior.
Kommunen har dock bett oss att vara så precisa som möjligt.
Sägas kan möjligen då att de största påkänningarna får man naturligt nog i Visbys
tätortsområde, där vi kan se att flera näraliggande butiker skulle få stora omsättningsförluster om två nya enheter etableras, ex-vis Konsum Gråbo, Bingebyhallen och
Kometen. Ute på ön ser vi stora påfrestningar ex-vis i näraliggande Vibble-Roma, som
kan komma att hota någon butik där. I de dagligvarumässigt ”tunga” orterna på
halvdistans (Klintehamn, Hemse och Slite) kan också någon eller möjlighen ett par
mindre enheter hotas, men det kommer med stor säkerhet att finnas kvar minst en butik
på varje ort. I övrigt kommer strukturrationaliseringen säkerligen att på sikt ta några små
olönsamma butiker, denna process påskyndas av de nu diskuterade nyetableringarna.
Noteras bör att enligt Nordplans bedömning kommer Torgkassen förmodligen att klara
sig på sin egna lokala marknad, även om denna kommer att krympa, det kan bli mer
problematiskt om systembutiken lägger ner. Enligt Nordplans bedömning kommer
Atterdag också att klara sig, dock med betydligt större påkänning (kanske över 25 %
försäljningsförlust) om en ICA Kvantum öppnas i Flextronic och gör Atterdag till ICA:s
”butik nr 2”.

7.3 Rekommendabel utbyggnad dagligvaruhandel
Willys har alltså redan öppnats med ca 3 000 kvm FY. Policyn anger, att en etablering av
denna storlek kan ske ungefär vart tionde år. Om dagens starka tillväxt fortsätter kan
dock denna takt drygt fördubblas med bibehållna rekommendationer i övrigt enligt
policyn.
Detta innebär att man från 1998 till idag har kunnat etablera en enhet på ca 3 000 kvm FY
(vilket man också gjort). Nästa enhet av denna storleksordning borde kunna etableras
inom fem år från idag med bibehållna policy-ambitioner.
Rent marknadsmässigt gäller då enligt Nordplans bedömning följande rangordning.
1. Bäst är att flytta ut Coop till skarphällsområdet och behålla en mindre Konsumenhet i Östercentrum.
2. Näst bäst vore att flytta Coop till Flextronics och behålla en mindre Konsumenhet
i Östercentrum.
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3. Näst sämst vore att flytta ut Coop till skarphällsområdet, behålla en mindre
Konsumenhet i Östercentrum och etablera en ny stor ICA i Flextronics.
4. Sämst vore att behålla Coop i Östercentrum och etablera en ny stor ICA i Flextronics.
Man bör vara klar på att det är en fördel för Ströwet om Coop flyttas ut till förmån för
mer sällanköpsvaror/shopping (rang 1 och 2 ovan) och en mindre Konsumbutik. Detta
skulle stärka Östercentrum och därigenom stödja handeln innanför muren, dvs Ströwet i
sin helhet. Ett allmänt urvattnat Östercentrum skulle drabba alla (rang 3 och 4 ovan).
Flextronics är ett dåligt läge även m h t miljö (tung trafik nära bostäder) och en svår tomt
rent fysiskt/logistiskt. Om man ändå skulle öppna för dagligvaruhandel är det mycket
naturligt att huset i sin helhet utvecklas till något slags köpcentrum.
Vår rekommendation blir därför att välja rang 1 ovan och att Flextronics utvecklas
för annat ändamål än detaljhandel.

7.4 Effekter på befintlig sällanköpsvaruhandel
Nordplan har betraktat följande scenario eller scenarier för SV/shopping.
•

Coop flyttar från Östercentrum och möjliggör där för ca 10 000 kvm UY ny sällanköpsvaruhandel (shopping), idag är hälften av detta ”stormarknads-SV”.

•

Coop etablerar i skarphällsområdet, där SV-delen blir ca 5 000 kvm UY. Dessutom vill Coop ha 6 000 kvm UY goda grannar i form av SV-volymshandel.

•

Flextronics byggs ut, SV-ytan blir ca 20 000 kvm UY.

I den tidigare detaljhandelspolicyn stipulerades en utbyggnadstakt för SV på 5 à 10 000
kvm UY på fem år från år 1998. Utbyggnaden har troligen varit ca 5 000 kvm UY sedan
dess, vilket ger oss en ”marginal” för den första femårsperioden på några tusen kvm.
Detta i kombination med den starka utvecklingen på ön ger oss en möjlig utbyggnad
under de närmaste 5 åren på dryga 10 000 kvm UY för SV och ändå behålla
policyns övriga ambitioner och rekommendationer.
Om allt enligt ovan byggs blir den nya SV-ytan 20 à 30 000 kvm UY, vilket är för mycket för Visby och Gotland. 20 à 30 000 kvm SV bör för att vara lönsamt omsätta 400 à
600 Mkr/år, vilket är 35 à 55 % av den totala SV- omsättningen på Gotland idag och
uppemot 65 % av dagens SV-omsättning i Visby. Detta skulle slå mycket hårt mot SVhandeln och kan innebära att både Östercentrum/Adelsgatan, Flextronics och Skarphäll
blir olönsamma och måste slåss för att överleva.
Risken för nedläggningar blir stor, oavsett profil på nybyggnationen. Man skall vara medveten om att ny volymshandel inte är ofarlig för befintlig shopping, bara mindre farlig,
rutinmässigt brukar man ansätta en faktor 0,3. 20.000 kvm extern volymshandel brukar
alltså slå ungefär som 6.000 kvm externt köpcentrumutbud.
Om Flextronics inte öppnas för ny handel, blir den nya SV-ytan dryga 10 000 kvm för
volymshandel, något som kommer att vilja omsätta ca 250 Mkr (men bara kommer att
kunna omsätta ca 200 Mkr). 250 Mkr är drygt 20 % av Gotlands totala SV-handel, eller
drygt 25 % av Visbys SV-handel. Detta kan återhämtas på dryga 5 år med dagens
tillväxttakt. Acceptabelt.
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7.5 Rekommendabel utbyggnad sällanköpsvaruhandel
Nordplan anser att kommunen i första hand skall satsa på ett starkt Ströwet med Östercentrum som kommersiell motor. Detta stöds av att Coop flyttar ut till skarphällsområdet.
Då stärks Östercentrums shoppingprofil, och trycket på parkeringen (som är stort) lättar.
Detta är enligt Nordplans uppfattning nyckeln till ett bättre Östercentrum och en god
framtida servicestruktur på ön.
Nordplans ser inga marknadsmässiga fördelar i Flextronics:
•
•
•
•

Skulle splittra externhandeln
Ligger i norr när expansionen sker åt söder
Skulle bli farligt stort
Bör om möjligt nyttjas för annat ändamål än detaljhandel

Man måste hålla i minnet att Visby är en liten ort. Orter av denna storlek, som lever
väl, har sällan mer än 15.000 à 20.000 kvm extern handel, oftast mindre.
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8 Påverkan av den ökade kryssningstrafiken och
kongresshallen
Kryssningstrafiken till Gotland har ökat under senare år, men de utgör fortfarande en liten
del av det totala antalet resenärer till Gotland, endast ca 10 %. Kryssningsresenärerna
stannar endast en kort tid på ön, men gör en del inköp under besöket. Kryssningarna har
således en liten men dock stimulerande effekt på handeln, framförallt innerstadshandeln.

Figur 5 Resenärer uppdelade på trafikslag, 1988 - 2003.
Källa: Gotlands kommun.
Kongresshallen beräknas stå färdig år 2007, och kommer att ta upp till 1 000 samtidiga
deltagande. Den kommer att vara belägen i Visby, vid vattnet. Kongresshallen kommer
också att ha en liten, men dock stimulerande effekt på innerstadshandeln, under förutsättning att den inte blockerar för handeln viktig parkering. En besökande till kongressen
spenderar troligen i snitt 20 kr i tätortshandeln, mer än annars, vilket med ett årligt besökarantal på kanske 100 000 besökare ger handeln ett tillskott på uppemot 2 Mkr.
Både kryssningstrafiken och kongresshallen är alltså ett stöd för att den hittillsvarande
positiva utvecklingen på ön fortsätter.
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9 Kommentar om lokalytebegränsning i Flextronics
Frågan har ställts om de eventuella fördelarna med att i planbestämmelserna för Flextronics inför en ytbegränsning för enstaka ingående lokaler på max 1.500 kvm. Detta prövas i några andra kommuner.
Om en sådan begränsning kan förankras i PBL eller på annat sätt och följas upp (bevakas), finner vi den intressant och kan tänka oss att en ytbegränsning kring 1.000 kvm
kan vara en bra avvägning.
Man skall dock vara medveten om att även ”halvstora” butiker av volymskaraktär
vanligen innehåller betydande shoppinginslag, jämför avsnitt 7.4 ovan.
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10 Sammanfattande kommentar
Effekter på befintlig handel
Nordplan har uppdaterat effekterna på befintlig handel, utgående från att (nästan) alla
som vill etablera gör det. Våra beräknade effekter:
Dagligvaror
En butik nyetableras (Coop i skarphällsområdet eller ICA Kvantum i Flextronics):
• Försäljningsbortfall i befintlig DV- handel på upp till 15 %. Snitt 10 à 15 %
Båda butikerna etableras (Coop Forum och ICA Kvantum):
• Försäljningsbortfall i befintlig DV-handel på upp till 25 %. Snitt ca 20 %.
Detta skall ses mot en sannolik årlig tillväxt på ca 2 % i fasta priser, förutsatt att dagens
tillväxttakt behålls. 15 % bortfall kompenseras alltså t ex på 5 à 10 år. Om man väger in
en nödvändig strukturrationalisering (butiksnedläggningar/sammanslagningar) kan det
handla om en ”tillväxtram” på ca 3 % per år för de stora enheterna.
Ca fem enheter på ön riskerar nedläggning, fler om det blir två nya butiker, färre om det
blir en. Detta bör ses som ett led i en ändå ofrånkomlig strukturrationalisering, låt vara tidigarelagd. Vi kan t ex se tre butiker i Visbys tätortsområde som kommer att få starka
påkänningar vid en maximal dagligvaruutbyggnad. En butik i Vibble-Roma blir sannolikt
illa utsatt liksom en eller två butiker i Klintehamn-Hemse-Slite. På sikt kommer den ökade konkurrensen och strukturrationaliseringen sannolikt att ge effekter längre ut på ön.
Sällanköpsvaror
Om allt som nu diskuteras byggs ut får vi 20 à 30 000 nya kvm UY, vilket är för mycket
för Visby och Gotland. Man skulle ta 35 à 55 % av den totala SV- omsättningen på Gotland idag och uppemot 65 % av dagens SV-omsättning i Visby. Detta skulle slå mycket
hårt mot SV-handeln och kan innebära att både Östercentrum/Adelsgatan, Flextronics
och Skarphäll blir olönsamma och måste slåss för att överleva.
Risken för nedläggningar blir stor, oavsett profil på nybyggnationen. Man skall vara medveten om att ny volymshandel inte är ofarlig för befintlig shopping, bara mindre farlig,
rutinmässigt brukar man ansätta en faktor 0,3. 20.000 kvm extern volymshandel brukar
alltså slå ungefär som 6.000 kvm externt köpcentrumutbud.
Om Flextronics inte öppnas för ny handel, utan vi bara får Coop med volymsgrannar, blir
den nya SV-ytan dryga 10 000 kvm för volymshandel, vilket ”bara” skulle ta drygt 20 %
av Gotlands totala SV-handel idag, eller drygt 25 % av Visbys SV-handel. Detta kan återhämtas på dryga 5 år med dagens tillväxttakt.
Rekommendabel utbyggnad
Coop måste enligt Nordplans mening få flytta ut, dels för egen långsiktig överlevnad,
dels för att Östercentrum skall kunna ges en kvalificerad shoppingprofil. Detta gynnar
hela Ströwet. Om Flextronics också öppnas för detaljhandel blir påfrestningarna på alla
Visbys centra stora. Flextronics bör nyttjas för annat än detaljhandel, men vi inser att här
kan finnas ett dilemma. En nödlösning skulle vara att Coop bereds utrymme i Flextronics.
Vi bedömer det som mycket viktigt att det pågående förnyelsearbetet för Östercentrum
samordnas med besluten om den framtida övergripande detaljhandelsstrukturen.
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Detaljhandelsutredning för

Visbyområdet
Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-19, §4 att anta detaljhandelsutredning för Visby området med följande tillägg:

Kommunfullmäktiges beslut:
Detaljhandelsutredningen för Visbyområdet antas. När det gäller utbyggnadstakten
för dagligvaror i zon 2 ska dock i stället högst 1 500 kvm tillåtas för varje femårsperiod.

Gotlands kommun 2001-02-19

Detaljhandelsutredning för Visbyområdet - antagen av KF 2001-02-19, § 4

Förord
Förutsättningarna för handel och service förändras snabbt. Konsumtionen per capita ökar
med ett par procent per år. Nya handelsformer uppstår och gamla slås ut. En trend är t ex
ett ökat intresse för sk upplevelseinriktad handel samtidigt som efterfrågan på lätt tillgängliga lågprisutbud ökar. Så kallad e-handel över Internet förväntas ta ökande andelar av
en totalt sett ökande efterfrågan på detaljhandelsvaror.
I Visby har under senare tid ett ökat intresse visats för externa etableringar, oftast i industriområden där det i vissa områden redan sker en omvandling till hantverk och handelsområden. Samtidigt pågår ett stadsförnyelsearbete i Visby innerstad vars syfte är att
möjliggöra en levande innerstad i samklang med kvaliteterna i Visby som världsarv. I
Visby blir det allt svårare för handeln innanför muren att fungera rationellt, samtidigt som
det är där som de upplevelseinriktade utbuden kan erbjudas.
Kommunen vill ge utrymme för mångfald i handelsutbudet. Ny externhandel kan behövas
för att pressa konsumentpriserna, samtidigt som det ligger ett betydande värde i att värna
om befintligt goda dealjhandelsutbud och goda miljöer.
Kommunstyrelsen beslutade under hösten 1999 att ge stadsarkitektkontoret uppdraget att
ta fram en detaljhandelspolicy för Visby som skulle innehålla en strategi för handelsetableringar.
För att alla aktörer skulle få en gemensam kunskapsplattform startade arbetet med ett
seminarium för förtroendevalda och ett seminarium för representanter för handeln från
Visby, Gotland och centralt. Representanter för handlarna har därefter deltagit i två
arbetsmöten. Ambitionen med denna arbetsprocess har varit att utifrån arbetet med
konsekvensanalyser för olika tänkbara scenarios forma en handelsberedskap för
detaljhandelns utveckling.
Denna handelsutredning har gjorts av konsulten Nordplan i samråd med stadsarkitektkontoret i Gotlands kommun. Följande representanter för handel och fastighetsägare
har deltagit i arbetet som samrådsparter.
Julia Hultgren ( Julia Hultgren-Ek), ICA Atterdag ( Ove Kolmodin), ICA Öst AB (Per
Gustavsson och Per Alvin), Rimi Visby ( Anders Hellberg), Kränku/S:t Hanskvarteren
(Sylve Dahlbom), Vivo Signalen (Roland Lindström), LFAB (Ulf Liljeborg), Järn AB
Södertorg ( Sune Bergström), Konsum Gotland ( Per-Åke Sandsjö), Expert Gotland
( Roger Hammarström), Wisbyströvet AB (Conny Bolin), AB H-G Eklund ( Hans-Göran
Eklund) och Kastalen Fastighets AB ( Göran Örtbrant).
Ett tack för den mycket värdefulla hjälp som samrådsparterna gett, det bör dock understrykas att dessa inte har något ansvar för förslagets utformning.
För att ytterligare bredda diskussionen beslutade kommunstyrelsen i juni 2000 att
byggnadsnämnden skulle samråda med förslaget i en vidare krets.

Hans Klintbom
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunal detaljhandelsutredning för Visbyområdet
Bakgrund
För att säkerställa förnyelsearbetet i innerstaden/ Ströwet i samklang med externa
etableringar har kommunen valt att i samråd med representanter för handeln arbeta fram
en detaljhandelsutredning för Visbyområdet. Denna skrift ska vara ett strategiskt
dokument för kommunen och andra berörda parter. Detaljhandelsutredningen är en
övergripande avsiktsförklaring men är också avsedd att vara till vägledning i det
enskilda konkreta fallet.

Inriktning
Detaljhandelsutredningen skall

•

ge underlag för kommunens planering av detaljhandel i Visbyområdet

•

vara en definierad spelplan för detaljhandelsföretagens etableringsöverväganden.

•

detaljhandelsutredningen kan med fördel läggas till och ingå som en del i en
eventuell översiktsplan för Visby.

Detaljhandelsutredningen ska vidare vara ett instrument för att ge handeln möjlighet att

•
•
•
•

bidra till att utveckla Visbyområdet och övriga Gotland mot goda, jämställda och
långsiktigt uthålliga livsmiljöer för människors bosättning och för näringslivets
utveckling.
erbjuda mångfaldig försörjning av varor av god kvalitet och till rimliga priser.
göra det möjligt för gotlänningarna att – inom rimliga gränser – finna alla sortiment
på ön.
bevara och utveckla centrumfunktionerna.

Utredningens utgångspunkter är följande:

•
•
•

Handeln etableras och utvecklas med särskild hänsyn till Visbys position som världsarv.
Kommunens och handelns planering skall syfta till ekonomiskt och funktionellt stabila
centra med mötesplatser och verksamheter i trygg och trevlig miljö.
Den kommunala planeringen för handel och därtill kopplad service sker i samråd med och
vara baserad på en helhetssyn till gagn för alla berörda parter.

•

Goda befintliga utbud stöds och vidareutvecklas.

•

Det skall finnas goda möjligheter för företag att nyetablera och utvecklas.
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Beskrivning av nuläget - trender inom handel och
konsumentbeteenden
Förutsättningarna för handel och service förändras snabbt. Konsumtionen per capita ökar med
ett par procent per år. Nya handelsformer uppstår och gamla slås ut. Just nu ser vi t ex ett
ökat intresse för s k upplevelseinriktad handel samtidigt som efterfrågan på lätt tillgängliga
lågprisutbud ökar. Så kallad e-handel över Internet förväntas ta ökande andelar av en totalt
sett ökande efterfrågan på detaljhandelsvaror.
Vi ger en översikt i bilaga 1, ”Konsumentbeteenden, handel och service. Utvecklingslinjer
generellt och på Gotland”.

Dagens detaljhandel på Gotland
Dagligvaror
Dagligvaruhandeln och därtill kopplad vardaglig service (bank, post, apotek, system etc) är år
1998 hyggligt fördelad i kommunen, karta på sid 6 ger en översikt.
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DAGLIGVAROR

130 mnkr
3 100 kvm
42 000 kr/kvm
11 butiker

580 mnkr
8 800 kvm
66 000 kr/kvm
12 butiker
180 mnkr
4 000 kvm
45 000 kr/kvm
14 butiker

150 mnkr
3 300 kvm
45 000 kr/kvm
12 butiker

Försäljning inkl moms 1998 (exkl
bensinstationer, torghandel, kiosker mm över 50 mnkr), ytor, yteffektivitet och antal butiker
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Försäljningen i kommunens dagligvaruhandel var år 1998 omkring 1 100 mnkr/år inkl moms
och år 1999 upp emot 1 200.
Den s.k. yteffektiviteten (försäljning per kvm under året) är lägre, uppskattningsvis ca 10%
under rikssnittet. Detta beror främst på turismen, som motiverat en dimensionering för
turisttoppen i stället för årssnittet. Det innebär att handeln på ön, generellt sett, kan tänkas ha
mindre god lönsamhet.
Köptroheten är hög och turismen ger ett inflöde, sammantaget säljer dagligvaruhandeln på ön
ca 10% eller över 100 mnkr mer än den lokala efterfrågan. Köptroheten/inflödet kan
erfarenhetsmässigt på sikt sannolikt förändras ca 50 mnkr upp eller ner genom planeringsoch etableringsåtgärder.

Sällanköpsvaror
Sällanköpsvaruhandeln är mer centruminriktad än dagligvaruhandeln med

•
•
•

shopping, koncentrerad till Strövet i Visby innerstad och till Östercentrum,
tunga volyminriktade varor i Östercentrum, Skarphäll och Södercentrum och
förhållandevis svagare utbud i kommunens mindre tätorter.

Försäljningen i kommunens sällanköpsvaruhandel var år 1998 omkring 850 mnkr/år inkl.
moms, år 1999 sannolikt kring 900 mnkr.
Köptroheten/inflödet är lägre än för dagligvaror, försäljningen ligger trots turismens positiva
inverkan mer än 100 mnkr under den lokala efterfrågan. Detta beror främst på kopplingen till
den starka stockholmsregionen. Den är negativ idag men en potential för framtiden. Det finns
sannolikt en möjlighet att med en målmedveten satsning öka köptrohet och inflöde - alternativt
backa ytterligare.
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SÄLLANKÖPSVAROR

25 mnkr

700 mnkr

40 mnkr

90 mnkr

Försäljning inkl moms 1998
8

Detaljhandelsutredning för Visbyområdet - antagen av KF 2001-02-19, § 4

Strategier för handelns utveckling fram till 2010
Marknadsanalys
Den marknadsanalys som genomförts av den gotländska handeln ger följande utgångspunkter
för 10-årsperioden.

Sällanköpsvaror
För sällanköpsvaror borde man fram till år 2010, om...
• dagens konsumtionsprognoser (per capita konsumtionen) står sig och

•

om omsättningen av gotlandsturismen ökar med storleksordningen 5% per år.

...kunna se fram mot en ökad försäljningsvolym på Gotland på ca 25%, dvs 2,5%/år eller ca
200 mnkr. Detta efter att den expanderande e-handeln fått sin andel, som vi bedömer blir
ungefär hälften av ökningen av per capita konsumtionen. Lägg därtill den eventuella möjligheten att genom målmedveten satsning hämta hem dagens utflöde på ca 100 mnkr.
Om vi bedömer att detta kan komma att inträffa, bör vi på 10 års sikt ha en planberedskap för
ytterligare ca 300 mnkr sällanköpsvaror på Gotland, vilket kan sägas motsvara en butiksyta
av storleksordningen cirka 15 000 kvm. Det mesta av detta kommer att efterfrågas i Visby.
En del kommer att kunna fångas upp på befintliga ytor, men långt ifrån allt. Befintliga ytor
kommer dessutom att behöva moderniseras för rationellare hantering och modernare utbud,
vilket till en del kräver om- eller nybyggnad.
Efterfrågan kommer sannolikt att gå i två huvudriktningar: mot s.k. upplevelseinriktad handel
eller handel i centra med upplevelseprofil respektive volymhandel.

Dagligvaror
För dagligvaror borde man fram till år 2010, om...

•
•

dagens konsumtionsprognoser (per capita konsumtionen) står sig och
om omsättningen av gotlandsturismen ökar med 5% per år

...kunna se fram mot en ökad försäljningsvolym på ön på kanske 10%, dvs 1%/år eller kanske
100 mnkr. Detta efter att den expanderande e-handeln och fast-food fått sina respektiva
andelar, som vi bedömer tillsammans tar i stort sett hela ökningen av per capita
konsumtionen.
Om vi bedömer att detta kan komma att inträffa, bör vi på 10 års sikt ha en planberedskap för
ytterligare 50 à 100 mnkr , vilket kan sägas motsvara en butiksyta i storleksordningen 1 à
2000 kvm dagligvaror. Det mesta av detta kommer att efterfrågas i Visby. En del kommer att
kunna fångas upp på befintliga ytor, men långt ifrån allt. En del befintliga ytor kommer
dessutom att behöva moderniseras med rationellare hantering och modernare utbud med
nybyggnad som följd. Kanske kommer upp emot 2.000 nya kvm att erfordras under perioden?
Efterfrågan kommer sannolikt att gå i två huvudriktningar: mot prispressande handel respektive handel med hög servicenivå.
Kommunen måste ha en beredskap för denna utveckling.
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Konsekvensanalys
Arbetsgruppen med representanter från handeln har diskuterat vilka utbyggnadsalternativ som
skulle konsekvensanalyseras.
Det finns många alternativa sätt att förstärka den regionala handeln. De olika alternativen
kommer att få olika konsekvenser på befintlig handel i form av minskad försäljning och
kanske risk för nedläggning. För att belysa detta har några av utbyggnadsalternativen varit
föremål för en s.k. konsekvens-analys, se bilaga 3.
Den sålunda genomförda konsekvensanalysen har gett ett kunskapsunderlag för utredningen.
Med konsekvensanalysen som bakgrund föreslås följande principiella hållning till de i
konsekvensanalysen behandlade utbyggnadsalternativen.
Utbyggnaden bör hålla den takt som motiveras av efterfrågans ökning. Detta innebär i princip
för

•
•

dagligvaror en utbyggnad motsvarande upp emot 50 mnkr eller upp emot 1 000 kvm för
varje kommande femårsperiod.
sällanköpsvaror en utbyggnad motsvarande ca 150 mnkr motsvarande 1 000 2 000kvm per år eller 7 500 kvm för varje kommande femårsperiod.

Högre utbyggnadstakt kan motiveras av ex-vis önskemål om modernisering av butiksutbudet
för nya sortiment eller lägre priser.
Kommunen kan inte styra e-handelns utveckling. Den ovan angivna förväntade efterfrågeökningen har förutsatt att e-handeln tar ungefär halva konsumtionstillväxten.

Kommunala riktlinjer för behandling av handelsetableringar
Övergripande strategier för Visbys stadskärna (zon 1)
Visby stadskärna, utanför och innanför muren, måste för att utvecklas väl erbjuda följande:

•

Regionens största och mest varierade utbud inom handel och därtill kopplad service.

•

Koncentrerade attraktiva stråk med stimulerande och tilltalande mötesplatser.

•
•

En trygg, välskött och trivsam miljö med möjligheter till upplevelser för fastboende,
fritidsboende och turister.
Bästa möjliga tillgänglighet med bil och kollektiva färdmedel.

Stadskärnans utveckling är allas angelägenhet. Detta förutsätter ett aktivt samarbete mellan
kommun, fastighetsägare, köpmän och annat näringsliv. Kommunen måste stimulera och
medverka i ett sådant arbete och nystarta det om det somnar in. Kommunens medverkan ska
vara långsiktigt stabil.
Stadskärneutveckling har i andra städer 1 visat sig framgångsrik. Erfarenheter visar att ett väl
genomfört stadskärneutvecklingsarbete ger ökad besöksfrekvens. Stadskärnan stabiliseras.
1

Se t.ex. forskningsrapporter från KTH-Centrumfunktion.
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Invånarnas och besökandes uppskattning av stadskärnan ökar, liksom köptrohet och inflöde
av pengar.
Stadskärnans olika delar, innanför respektive utanför muren, bör i kommersiellt hänseende
profileras för bästa samverkande helhet, utgående från respektive delars fysiska förutsättningar.

Övergripande strategier för Visbys externhandel (zon 2)
Externhandeln har i dagens samhällssystem och sociala struktur tydliga konkurrensfördelar
inom tunga och skrymmande sortiment. Den har också en viktig försörjningsuppgift, bl a
genom att den lättare kan erbjuda låga priser.
Om den får växa sig alltför stark på enstaka punkter ökar dock konkurrensfördelarna snabbt,
även för shopping och upplevelser, och externhandeln kan då b1i ett hot mot stadskärnan och
dessutom ge trafikmiljöproblem genom ökat bilresande. Den kan, beroende på sortiment,
också bli ett hot mot den mer småskaliga närhandeln.
Kommunens övergripande strategi för Visbys externhandel utgår från följande:

•
•
•
•

Kommunen skall verka för bilorienterad volymhandel i externa lägen.
Ev omvandling av industriområden till handelsområden skall alltid ske genom
detaljplaneläggning i varje enskilt fall.
Utbyggnadstakten sker enligt särskild strategi både med avseende på volym och i tiden.
Kommunen skall välkomna nyetableringar så länge dessa ligger i linje med föreliggande
riktlinjer och speciellt om de bidrar till ökad priskonkurrens.

Strategier för Gotlands tätorter och närservicehandel
•

•
•

Kommunens små centra och tätorter bör satsa på bra kvalitet inom dagligvaror och därtill
kopplad vardaglig service. Strävan är att så långt som möjligt upprätthålla ett rimligt
utbud inom sällanköpsvaror så att orterna kan utvecklas väl som platser att bo och verka
på. Förnyelsearbete förutsätts likna det som sker i Visbys stadskärna, dock mera
fokuserat på närservice och småskalighet. Prioriterade frågor kan bli biltillgänglighet,
utbudskombinationer och närmiljö. Detta kräver att kommunen har en ledande roll i
förnyelsearbetet och får näringsidkare och fastighetsägare i det enskilda centret eller den
enskilda tätorten att medverka. Det finns en strävan hos bensinbolagen att utveckla
bensinstationer till servicentra, bla med ett utbud av dagligvaror. Ökningen av denna
dagligvaruvolym kan erfarenhetsmässigt totalt sett handla om en tredubbling. En
etablering av handel på tex bensinstationer ses som positiv om etableringen kan få en
kompletterande närserviceroll. En lokalisering i renodlade biltrafiklägen kan accepteras
men då med en restriktiv hållning till stora dagligvarutbud.
Tätorternas centrumfunktion stöds genom centrumförnyelsearbete och genom en medveten
planering som möjliggör en förstärkning av centrumhandeln.
Restriktiv hållning till externetableringar som aktivt bidrar till sk centrumförskjutning.
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Strategier för att utveckla den regionala handeln i Visby, på
områdesnivå
Avsnittet behandlar samspelet mellan stadskärnan/Ströwet och externa etableringar. Den
övergripande regionalt verkande handeln i Visby finns idag i stadskärnan innanför och utanför
muren (Ströwet och Östercentrum) och det halvexterna Skarphäll. Viktiga knutpunkter/rondeller strax utanför muren kan på sikt vara expansionszoner för handeln som
tillsammans med innerstadens handel kan stärka stadens centrumfunktion. T ex Södercentrum
har ett mellanläge och på sikt bör Södercentrum kopplas till stadskärnan. Regionalt verkande
handel i Visbys tätortsområde inriktas mot en handelsstruktur indelade i zoner (se karta sid
13), som innebär en turordning vid nylokalisering:
Zon 1:

Zon 2:

Zon 1 är både stadskärnan innanför muren och delar av staden utanför muren.
Stadskärnan/Ströwet innanför muren med tyngdpunkt på mångfald, mötesplatser,
nöjen, kultur och shopping. Nyckelord: miljö, befintliga lokaler och turism.
Sällanköpsvaror av shopping-karaktär skall i första hand uppmuntras till
etablering i Visby stadskärna/Ströwet. Stadskärnan/Ströwet utanför muren
(Östercentrum och på sikt även t ex Södercentrum) med samma inriktning som
innanför muren men med inslag av storskalig handel och dagligvaror med stora
krav på biltillgänglighet.
Externa lägen som t ex Skarphäll med storskalig handel. Nyckelord: miljöhänsyn,
lågpris och biltillgänglighet.

Zon 1 innebär ett kommunalt ansvar för att bidra till att stadskärnan stärks. I de fall
stadskärnan/Ströwet inte kan rymma önskade verksamheter skall zon 2 övervägas i positiv
anda.
I den mån kommunen kan styra utvecklingen skall utbyggnadstakten helst följa efterfrågans
tillväxt. Med dagens prognoser för konsumtionens utveckling innebär detta en möjlig utbyggnad av 1 000 kanske 2 000 kvadratmeter sällanköpsvaror per år eller totalt ca 7 500 kvm
sällanköpsvaror vart femte år och upp emot 1 000 kvm dagligvaror ungefär vart femte år.
Avsteg från denna princip kan motiveras för bl.a. nya sortiment eller modernisering.
Följande kommunala ambitioner finns för handelsutvecklingen i Visby.
Zon 1 - stärka innerstadshandeln

•

Att på sikt knyta "expansionsområdena" strax utanför muren till stadskärnan. T ex
Södercentrums koppling till innerstaden bör i framtiden bli lika naturlig som vi idag ser
Östercentrums roll för innerstaden. En utveckling av både Södercentrum och Östercentrum och närliggande "expansionsområden" är viktig för att möjliggöra det kommunala
målet om en levande innerstad.

Zon 2

•

En ev omvandling av industriområde till handelsområde får inte påverka driften av
befintlig industriverksamhet.

Befintliga verksamheter

•

Kommunen ser positivt på expansion av befintlig handel, d v s att lokaliseringsbedömningen är gjord vid första ansökan, inte vid en expansion.
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Kommunens möjligheter att påverka
Kommunen kan vägra upprätta detaljplan med hänvisning till kommunens planmonopol. I
övrigt är kommunens styrmöjligheter, när det gäller handelsetableringar, begränsade, se bilaga
1. PBL ger möjligheter att i detaljplaneärenden stadga om tillåten yta och huruvida livsmedel
skall tillåtas. I övrigt är samförståndsplanering enda möjlighet. Arbetet med föreliggande
detaljhandelsutredning och det pågående arbetet i stadskärnan är exempel på sådan
samverkan.

Procedur vid etableringsprövning
Samråd etc enligt PBL
Prövningsproceduren föreslås följa PBL:s rutiner med tillägget att, om konsekvensanalys
aktualiseras, bör denna göras i ett öppet förfarande gentemot och i samråd med representanter
för bl a handel.

Konsekvensanalys
Större nyetableringar utanför zon 1 (sällanköpsvaruhandel överstigande ca 3 000 kvm totalyta
och dagligvaruhandel överstigande ca 1 000 kvm) skall konsekvensanalyseras med avseende
på effekter på befintlig handel, befintliga centra, trafikmiljö m m.
Konsekvensanalysen bör omfatta

•
•
•

möjlig försäljning i tänkt nyetablerad handel samt därav följande försäljnings- och
sysselsättningseffekter i befintlig handel.
konsumenteffekter, exempelvis tillgänglighets- och prisförändringar.
konsekvenser på trafikmiljön, exempelvis på transportarbete, energiförbrukning, buller
och föroreningar.

Uppföljning och revidering
En ny utredning utarbetas vid behov. Denna ska kunna utgöra en del av en ev fördjupad
översiktsplan för Visby.
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Jämställdhetsaspekter
Endast begränsad kunskap finns om hur kommuner kan bidra till ett mer jämställt samhälle
när det gäller utbudsstrukturer för handel och service. Följande inriktning föreslås för Visby
(och Gotland), jämför bilaga 4.

•
•
•

Kommunen skall bidra till kunskapen i jämställdhetsfrågor rörande strukturer för handel
och service.
Bra förbindelser för gång-, cykel och kollektivtrafik skall så långt möjligt anordnas till
alla centra och andra större handels- och serviceetableringar.
God närservice i stadsdels- och små tätortscentra skall stödjas, särskilt utifrån att
ungdomar, funktionshindrade och äldre kan ha svårt att nå bilorienterade lägen.

Sammanfattning
Kommunen vill ge utrymme för mångfalden i handelsutbudet. Ny externhandel kan behövas
för att pressa konsumentpriserna, samtidigt som det ligger ett betydande värde i att värna
befintliga goda detaljhandelsutbud och goda miljöer. Detaljhandelsutredningen vill säkerställa
förnyelsearbetet i innerstaden/Ströwet i samklang med externa etableringar. Den regionalt
verkande handeln i Visby tätortsområde inriktas mot en handelsstruktur på två prioriteringsnivåer (zon 1 och 2) som innebär en turordning i lokaliseringen. För zon 1 finns inga
volymbegränsningar. Regleringen av "utbyggnadstakten" gäller för zon 2 vid nyetableringar
eller när befintlig verksamhet ändrar karaktär, t ex ändrad användning av kvartersbutik till
lågprishall eller bilhandel till livsmedel.
Utbyggnadstakten (zon 2) är för dagligvaror upp emot 1 000 kvm för varje kommande
femårsperiod och för sällanköpsvaror en möjlig utbyggnad av 1 500 kvm per år eller 7 500
kvm under femårsperioden.
Större nyetableringar utanför zon 1 (sällanköpsvaruhandel överstigande ca 3 000 kvm totalyta
och dagligvaruhandel överstigande ca 1 000 kvm) skall konsekvensanalyseras bl a med
avseende på befintlig handel. Konsekvensanalys för nyetableringar i zon 2 gäller även för
nyetableringar utanför zon 2 som påverkar befintlig handel.
Handelsutredningen behandlar dagligvaror och sällanköpshandel. Etablering av kontor ingår
inte i handelsutredningen.
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 5

2006-02-20

Försäljning av del av Fiskmåsen 2.
Exploateringsavtal och tilläggsanslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-01-19, § 4

•

Ledningskontoret 2005-12-30

•

Tekniska nämnden 2005-12-14, § 303

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-01-19
2006-01-10

Ks § 4
Au § 5

Försäljning av del av Fiskmåsen 2. Exploateringsavtal och
tilläggsanslag
KS2005/0555-25
- Tekniska nämnden 2005-12-14, § 303
- Ledningskontoret 2005-12-30

Tekniska nämnden föreslår att del av fastigheten Fiskmåsen 2 ska säljas till Riksbyggen med vilket kommunen träffat markanvisningsavtal. Köpeskillingen är
6,1 mnkr för den byggnadsetapp som nu inleds. Nämnden framlägger också förslag
till exploateringsavtal och begär 3,1 mnkr i tilläggsanslag för genomförande av
exploateringen. Kostnaden täcks av intäkter av markförsäljningen och anslutningsavgifter.
Ledningskontoret föreslår att framställningen tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Del av fastigheterna Fiskmåsen 2 och Visby Norr 1:30 överlåts till Riksbyggen
Ekonomisk Förening för 6 100 000 kr och på de huvudsakliga villkor som
framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
• Förslag till exploateringsavtal mellan Gotlands kommun och Riksbyggen
Ekonomisk Förening om genomförande av detaljplan för Visby Fiskmåsen 2
m.fl. godkänns.
• Tekniska nämnden beviljas 3,1 mnkr i tilläggsanslag för exploateringsåtgärder i
området Fiskmåsen 2 och Visby Norr 1:30. Medel anvisas genom ökade
inkomster från köpeskillingen och anläggningsavgifter.

2005-12-30

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheten Fiskmåsen 2 m.fl. samt exploateringsavtal
för kv. Fiskmåsen i Visby
Gotlands kommun säljer fastigheten Visby Fiskmåsen 2 m.fl. till Riksbyggen
Ekonomisk förening för sammanlagt 10 mkr. Planläggning har skett i samråd,
kommunfullmäktige har antagit planen och efter överklagande till regeringen vann
planen laga kraft den 8 september 2005.
Exploatering kommer att ske i två etapper med 84 resp. 58 lägenheter. Detta avtal
avser etapp 1 och köpeskillingen uppgår till 6,1 mkr. Byggnationen beräknas
påbörjas under april månad 2006.
Tekniska förvaltningen har kalkylerat att kommunens exploateringskostnader
uppgår till 3,1 mkr varav de större posterna utgörs av gång/cykelvägar 550 tkr,
infarter och parkering 1200 tkr samt marksanering 500 tkr. Den totala inkomsten av
exploateringsområdet uppgår enligt kalkylen till 11,8 mkr varav ca 1,5 mkr avser
anläggningsavgifter för vatten och avlopp.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Gotlands kommun överlåter till Riksbyggen Ekonomisk förening del av
fastigheterna Fiskmåsen 2 och Visby Norr 1:30 för 6 100 000 kr och i övrigt
enligt upprättat förslag till köpekontrakt
2. Exploateringsavtal mellan Gotlands kommun och Riksbyggen Ekonomisk
förening angående genomförande av detaljplan godkänns
3. Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 3,1 mkr för exploateringsåtgärder
i området Fiskmåsen 2 och Visby Norr 1:30
4. Medel anvisas genom ökade inkomster från köpeskillingen och anläggningsavgifter
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Göran Gyllenkrok
Ekonomidirektör

Regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-12-14
Dnr TN 2005/1787 23

TN § 303 Försäljning av del av fastigheten Gotland
Fiskmåsen 2 m m samt exploateringsavtal för kv
Fiskmåsen i Visby
Tekniska förvaltningen 2005-11-30
Au § 254

Kommunstyrelsen har 2003-12-11 § 301 godkänt bl.a.
markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk förening avseende del
av fastigheten Gotland Visby Fiskmåsen 2. Avtalet baserade sig på en
markanvisningstävling där Riksbyggen hade fördelaktigaste anbudet.
Avtalet reglerar bl.a. ansvarsfördelningen mellan parterna och anger att
köpeskillingen för marken uppgår till 10,0 miljoner kronor.
Planläggningen har därefter skett i samråd med Riksbyggen.
Kommunfullmäktige har antagit planen, och efter överklagande till
regeringen vann planen laga kraft den 8 september 2005.
I skrivelse 2005-11-30 redovisar tekniska förvaltningen förslag till
markförsäljning samt exploateringsavtal.
Förvaltningschefen föredrog ärendet.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden för
beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
•

Kommunen beslutar att till Riksbyggen Ekonomisk Förening försälja del
av fastigheten Gotland Visby Fiskmåsen 2 och Visby Norr 1:30 för en
köpeskilling av 6,1 miljoner kronor och i övrigt i huvudsaklig
överensstämmelse med föreliggande förslag till köpekontrakt.

•

Kommunen godkänner förslag till exploateringsavtal mellan Gotlands
kommun och riksbyggen Ekonomisk förening angående genomförande
av detaljplan för Visby Fiskmåsen 2 m fl.

•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 3,1 miljoner kronor för
genomförande av exploateringen i kv Fiskmåsen i Visby. Finansiering
sker med de intäkter som kommunen erhåller vid marknadsförsäljning
och VA-anslutningar.
_____

Ledamoten Evert Bäckström hade anmält jäv och deltog ej i behandling
och beslut i detta ärende.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-12-14

TN § 303 forts
Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.
_____
Ledamoten Evert Bäckström hade anmält jäv och deltog ej i behandling
och beslut i detta ärende.

Protokollsutdrag:
TF plan- och exploatering,
Kommunstyrelsen/KF + handl

2005-11-30
1(2)
Tekniska förvaltningen
Lars-Gunnar Wedin

Tekniska nämnden

Försäljning av del av fastigheten Gotland Fiskmåsen 2 m m samt
exploateringsavtal för kv Fiskmåsen i Visby
Kommunstyrelsen har 2003-12-11 § 301 godkänt bl.a. markanvisningsavtal
med Riksbyggen Ekonomisk förening avseende del av fastigheten Gotland
Visby Fiskmåsen 2. Avtalet baserade sig på en markanvisningstävling där
Riksbyggen hade fördelaktigaste anbudet. Avtalet reglerar bl.a. ansvarsfördelningen mellan parterna och anger att köpeskillingen för marken uppgår
till 10,0 miljoner kronor. Planläggningen har därefter skett i samråd med
Riksbyggen. Kommunfullmäktige har antagit planen, och efter överklagande
till regeringen vann planen laga kraft den 8 september 2005.
Exploatering av bostadsområdet kommer att ske i två etapper med 84 resp.58
lägenheter. Byggstart är beroende på efterfrågan på lägenheterna men
Riksbyggen bedömer preliminärt att byggstart kommer att ske under april
2006. Förslag till köpekontrakt har upprättats för etapp 1 med tillträde 200602-01. Köpeskillingen uppgår till 6,1 miljoner kronor och försäljningen sker i
övrigt på de villkor som framgår av bifogat förslag till köpekontrakt. Parterna
har därutöver upprättat ett exploateringsavtal för att reglera ansvaret för
genomförande av detaljplanen. Avtalet reglerar bl.a.ansvaret för eventuell
sanering av markföroreningar. Redan i markanvisningsavtalet har kommunen
påtagit sig ansvaret för detta, men genom exploateringsavtalet har exploatören
påtagit sig ett ansvar att planera utbyggnaden så att effekterna av eventuella
saneringsarbeten blir så begränsade som möjligt. Kommunen kommer
dessutom att före byggstart genomföra provgrävningar i blivande husgrunder
och ledningsgravar för att om möjligt upptäcka föroreningar i ett tidigt skede.
Kommunens kostnader och intäkter för planering och genomförande av
detaljplanen framgår av nedanstående sammanställning. Förvaltningen
förutsätter att exploateringskostnaderna kan finansieras via de förväntade
intäkter som har redovisats.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-26 99 55

www.gotland.se/tf
tekniska.forvaltningen@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

Kostnader
Planläggning
Fastighetsbildning
GC-väg
Parkmark
Infart och parkering
Bussficka
Förbindelsepunkt VA
Marksanering
Summa

150000
100000
550000
125000
1200000
250000
200000
500000
3075000

Intäkter
Tomtförsäljning
10300000
Anläggningsavgift VA 1533000
Summa
11833000

Förslag till beslut av tekniska nämnden för beslut i kommunfullmäktige:
Kommunen beslutar att till Riksbyggen Ekonomisk förening försälja del av
fastigheterna Gotland Visby Fiskmåsen 2 och Visby Norr 1:30 för en
köpeskilling av 6.1 miljoner kronor och i övrigt i huvudsaklig
överensstämmelse med föreliggande förslag till köpekontrakt.
Kommunen godkänner förslag till exploateringsavtal mellan Gotlands
kommun och Riksbyggen Ekonomisk förening angående genomförande av
detaljplan för Visby Fiskmåsen 2 m fl.
Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 3,1 miljoner kronor för
genomförande av exploateringen i Kv Fiskmåsen i Visby. Finansiering sker
med de intäkter som kommunen erhåller vid markförsäljning och vaanslutningar.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Teknisk direktör

Lars-Gunnar Wedin
Exploateringschef

1(3)

KÖPEKONTRAKT
Mellan Gotlands kommun, org.nr. 212000-0803, nedan kallad kommunen, och Riksbyggen
Ekonomisk Förening, 106 18 Stockholm, org.nr: 702001-7781, nedan kallad köparen, har
följande avtal träffats:
§1 Överlåtelse

Kommunen överlåter till köparen del av fastigheterna Gotland
Visby Fiskmåsen 2 och Visby Norr 1:30 nedan benämnd
fastigheten, för en köpeskilling av SEXMILJONERETTHUNDRATUSEN /6 100 000:-/ KRONOR. Den överlåtna
fastigheten framgår av bifogad kartkopia.

§2 Köpeskillingens Köpeskillingen ska betalas på följande sätt:
erläggande
handpenning kontant vid kontraktets undertecknande

500 000 kr

resterande del kontant senast på tillträdesdagen

5 600 000 kr

TOTALT:

6 100 000 kr

Köpeskillingen betalas till Gotlands kommuns bankgiro 339 - 8328,
med angivande av vad betalningen avser.
Kommunen ska betala tillbaka handpenningen till köparen i det fall
köpet blir ogiltigt enligt första villkoret i §16.
För det fall att köparen på tillträdesdagen inte betalar resterande
del av köpeskillingen och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar
efter begäran därom har kommunen rätt att häva köpet och behålla handpenningen som skadestånd.
§3 Tillträde

Fastigheten överlåts i befintligt skick med tillträde 2006-02-01.
Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår
först på tillträdesdagen. Köparens rätt till tillträde till fastigheten
förutsätter att köpeskillingen har betalats i sin helhet senast på
tillträdesdagen.

§4 Försäkring

Kommunen förbinder sig att hålla fastigheten försäkrad enligt fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen. Skulle skada som ersätts
enligt försäkringen drabba fastigheten före tillträdesdagen skall
detta avtal ändå fullföljas, mot att kommunen får uppbära eventuell
skadeersättning.

§5 Fastighetens
Köparen har noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick
skick, garantier och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot
kommunen på grund av fel eller brister på fastigheten, även om
dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap 19 § jordabalken.
§6 Panträtter

Kommunen garanterar att fastigheten på tillträdesdagen är fri från
penninginteckningar.

KÖPEKONTRAKT
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§7 Fastighetsbildning

Kommunen ansvarar för och bekostar avstyckning av den
försålda fastigheten.

§8 Servitut m.m.

Inom fastigheten finns el-, va- och teleledningar inom det uområde som redovisats i detaljplanen. Köparen godtar att
ledningarna får bibehållas och underhållas och att detta får
säkerställas genom servitutsavtal med ledningsägaren eller
ledningsrätt. Kommunen garanterar att fastigheten därutöver inte
belastas av arrende- eller nyttjanderätt, servitut eller andra
belastningar.

§9 Ledningar

Kommunen eller den kommunen utser i dess ställe ska ha rätt att
nedlägga nya ledningar för VA eller fjärrvärme inom fastigheten i
den mån så är nödvändigt för utbyggnaden av infrastrukturen till
fastigheten och till angränsande fastigheter. I samband med
detta har kommunen att ta hänsyn till köparens intressen så att
ledningarna inte påverkar köparens byggnation eller att det i
övrigt medför merkostnader för köparen.
Rättighet enligt ovan får säkerställas genom ledningsrätt vid en
lantmäteriförrättning, alternativt genom inskrivning i fastigheten
såsom servitut till förmån för kommunens fastighet Gotland Visby
Pinjen 1.

§10 Detaljplan

Köparen är väl insatt och har tagit del av de detaljplanebestämmelser som gäller för byggande inom fastigheten jämte
disposition av densamma. Exploateringsavtal har även upprättats
mellan parterna för reglering av genomförandet av planförslaget.

§11 Skatter och
avgifter

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar fastigheten
betalas av kommunen för tiden fram till tillträdesdagen och av
köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning skall gälla
eventuella inkomster från fastigheten.

§12 Abonnemang

Köparen ansvarar för att abonnemang tecknas för el, sophämtning, ren- och spillvatten, tele, fjärrvärme m m.

§13 Övriga kostnader

Alla lagfartskostnader och kostnader för inteckningar m m betalas
av köparen.

§14 Köpebrev

Så snart köpeskillingen betalats överlämnar kommunen till
köparen kvitterat köpebrev och de handlingar vilka kommunen
innehar och som berör fastigheten.

§15 Lagfart

Lagfart får inte sökas förrän köpebrev överlämnats. Vid köparens
vidareförsäljning av fastigheten till Riksbyggens Bostadsrättsförening Österport avstår kommunen ifrån att pröva försäljningen
enligt Förköpslagen och Lagen om förvärv av hyresfastighet.

KÖPEKONTRAKT

3(3)

§16 Villkor

Detta avtal förutsätter för sin giltighet
att det godkännes av kommunfullmäktige för Gotlands kommun
att det godkänns av företagsledningen för Riksbyggen Ekonomisk
Förening i Stockholm

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

/

2005

För Riksbyggen Ekonomisk Förening:

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

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

Egenhändig namnteckning bevittnas:

------------------------------------Visby den

/

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

2005

För Gotlands kommun

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

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

Jan Lundgren, ks ordförande

Per Lindskog, teknisk direktör

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

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

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

EXPLOATERINGSAVTAL

Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och Riksbyggen
Ekonomisk förening 106 18 Stockholm, org.nr: 702001-7781, nedan kallad
exploatören, träffas härmed följande avtal.
§ 1 Handlingar
Till grund för avtalet ligger detaljplan, innehållande planbestämmelser,
genomförandebeskrivning och detaljplanekarta, för Visby Fiskmåsen2 m fl
daterad 2004-10-13 med revidering 2005-01-26. Exploateringsområdet
motsvarar detaljplanområdet i enlighet med bifogad plankarta. bilaga1.
Markanvisningsavtal som tecknats mellan parterna gäller i tillämpliga delar.
Om exploateringsavtal och markanvisningsavtal strider mot varandra gäller
exploateringsavtalet.
§2

Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner
detsamma före 2006-03-01.

§ 3 Undersökningar
Exploatören skall göra fördjupade geotekniska undersökningar inom de delar
av exploateringsområdet där byggnader skall uppföras och där ledningar skall
dras fram. Länsstyrelsen bedömer att området inte belastas av fornlämningar
och genomförda schaktningar som utförts av kommunen visar inga spår av
markföroreningar i anslutning till de nya byggnader som har källare. Om
kommande schaktningsarbeten visar att det finns fornlämningar eller
markföroreningar svarar kommunen för den direkta kostnaden att få bort
belastningen och omhänderta föroreningarna och följdkostnader som
uppkommer på grund av markföroreningarna. Exploatören skall så långt
möjligt tidsplanera utbyggnaden så att beredskap finns att ändra
byggnadsordningen för att minimera följdkostnaderna.

§4

Rivning av byggnader m m
Exploatören svarar för rivning av befintliga byggnader inom fastigheten Visby
Fiskmåsen 2. Rivning av byggnaderna bör göras i så god tid att kommunen
kan genomföra eventuella marksaneringar. Flyttning av befintlig
transformatorstation bekostas av exploatören.

§5

Anläggningsarbeten
Exploatören svarar för samtliga anläggningsarbeten inom kvartersmarken. Vid
utbyggnad av vattenledningsnätet inom kvartersmarken skall exploatören
anlägga brandposter i den omfattning som räddningstjänsten föreskriver.
Kommunen tillhandahåller material till brandposterna. Exploatören skall vidare
erbjuda ägarna till angränsande fastigheter i kvarterat Näktergalen att få ett
nytt plank i gränsen mot exploateringsområdet.
Utanför kvartersmarken skall kommunen anlägga en gc-väg utmed Kung
Magnus väg, en allmän parkering samt tillfarter till exploatörens blivande tomter
senast under 2006
Den nya norra tillfarten och den allmänna parkeringen samt exploatörens
parkering inklusive gemensam dagvattenledning skall projekteras i ett
sammanhang. Utbyggnaden bör om möjligt samordnas och överenskommelse om detta får träffas separat mellan parterna.
Exploatören eller blivande bostadsrättsföreningar kommer inte att belastas
med särskilda gatubyggnadskostnader för de åtgärder kommunen skall utföra
för att genomföra nu aktuell detaljplan.

§6

Anläggningsavgifter för vatten och avlopp
Fastigheten Visby Fiskmåsen 2 är ansluten till kommunens va-nät. Erlagd
anläggningsavgift uppgår till en grundavgift och 34 tilläggsavgifter vilket
exploatören kan tillgodogöra sig vid kommande nybyggnad.

§7

Genomförande av exploatering
Utbyggnaden av kvarteret skall ske i två etapper enligt avgränsning på bifogad
karta, bilaga 1. Etapperna omfattar 84 respektive 58 lägenheter med en
bruttoarea på 8132 respektive 5607 kvm. Kommunen skall överlåta mark för
respektive etapp genom separata köpekontrakt. Parterna är överens om att
priset för tomtmarken skall vara 6,1 respektive 4.2 miljoner kronor under
förutsättning att byggstart sker före 2007-01-01.

§8

Utnyttjande av byggnader och mark
Kommunen garanterar att samtliga hyresavtal och arrendeavtal inom
fastigheten Fiskmåsen 2 är uppsagda. Kommunen förbehåller sig rätt att utan
ersättning utnyttja kontorsbyggnaden fram till 2006-04-15. Vid rivning av
byggnaden förbehåller sig kommunen rätt att tillvarata de ventilationsaggregat
(rumsaggregat) som finns inmonterade i byggnaden. Riksbyggen medges rätt
att från och med 2006-01-01 utnyttja de byggnader som markerats å bifogad
karta, bilaga1. Riksbyggen medger att gång- och cykelväg enligt bifogad
illustrationsplan, bilaga 2, får utnyttjas för allmän gångtrafik.
Exploatören medges rätt att tills vidare och utan ersättning utnyttja del av
Fiskmåsen 2 som gästparkering för etapp 1, och att anlägga en gångväg fram
till parkeringen, se kartbilaga 1. Exploatören medges vidare rätt att ha tillfart till
den norra parkeringen via kommunens allmänna parkering.

§ 9 Avtalsförutsättningar
Enligt plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en garanterad byggrätt
under genomförandetiden i enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men fastighetsägarna har ingen
garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Kommunen kan, i
enlighet med PBL, efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva
detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon ersättning. Med anledning av
att exploateringsavtalet är kopplat till ifrågavarande laga kraftvunna detaljplan
upphör avtalet att gälla i de delar som omfattas av en ändring eller ett upphävande. Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex utebliven byggrätt eller
projekteringskostnader o dyl eller i övrigt nedlagda kostnader för de delar som
ännu inte har exploaterats.
§ 10

Överlåtelse
Detta avtal får av exploatören inte överlåtas på annan exploatör utan
kommunens godkännande. Om så ändå sker har kommunen rätt att av
exploatören utkräva de merkostnader som kommunen åsamkas vid ett
genomförande av detaljplanen.

den

/

2005

För Riksbyggen ekonomisk förening

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

Visby den

/

2005

För Gotlands kommun

----------------------------------------Jan Lundgren, ks. ordf

-----------------------------------------Per Lindskog, tekn.dir

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 6

2006-02-20

Ge lokal i kongresshallen namn efter Lasse
Gullin. Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-01-19, § 6

•

Medborgarförslag 2005-11-01

•

Ledningskontoret 2005-12-16

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag vill att Lars Gullin hedras i den nya
Kongresshallen genom att lämplig lokal uppkallas till hans minne. Det bör vara någon större
lokal som kan/kommer att användas för konsertverksamhet.

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige 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.

"Lars Gullin är en av de främsta representanterna
för svensk jazz, internationellt välkänd redan
i början av 1950-talet." Ur Nationalencyklopedien.
Lars var en erkänt duktig barytonsaxofonist,
pianist, kompositör och arrangör.
Lars var född och uppvuxen på Gotland
innan han 1946 flyttade till Stockholm.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

1/11 2005
Namnförtydligande

Christer Pettersson
Adress

Fältgatan 12
Postadress

621 45 Visby
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-01-19
2006-01-10

Ks § 6
Au § 7

Medborgarförslag: Att lokal i kongresshallen får namn efter
Lasse Gullin
KS2005/0450-10
- Medborgarförslag 2005-11-01
- Ledningskontoret 2005-12-16

Christer Pettersson har föreslagit att någon lokal, som kan användas för konserter,
ska uppkallas efter den internationellt välkände saxofonisten, kompositören och
arrangören Lasse Gullin (1928-1976), som var född och uppvuxen på Gotland.
Ledningskontoret anser att det är ett utmärkt sätt att hedra en stor artist, ge en
profil till lokalen och förankra den som kulturscen. Det är dock för tidigt att
namnge enskilda lokaler, något som ska ske i samråd med hyresgästen
NMT Management AB.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen (och projektledningen för
kongresshallen).

1(1)
2005-12-16

Dnr KS 2005/0005-53

Ledningskontoret
Karl-Gustaf Roos

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag. Förslag att någon större lokal i
kongresshallen uppkallas till Lasse Gullins minne.
Bakgrund
Christer Pettersson har i ett medborgarförslag föreslagit att Lars Gullins minne
hedras i den nya kongresshallen genom att lämplig lokal uppkallas till hans
minne. Det bör vara någon större lokal som kan komma att användas för
konsertverksamhet.
Bedömning
Lasse Gullin var var en av de främsta representanterna för svensk jazz och
internationellt välkänd, född och uppvuxen på Gotland.
Att namnge enskilda lokaler har ännu inte blivit aktuellt inom projektet Wisby
Strand. Eventuell namngivning skall ske i samråd med hyresgästen NMT
Management AB, vilka kommer att bedriva verksamheten i Wisby Strand.
Att namnge en lokal i enlighet med förslaget är ett fint sätt att hedra en
framstående artist. Det är också ett sätt att skapa en profil för lokalen och kan
bidra till att förankra den som kulturscen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget att hedra Lars Gullins genom att namngiva en
lämplig lokal till hans minne, överlämnas till kommunstyrelsen och
projektledningen.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Karl-Gustaf Roos

Regiondirektör

Projektledare

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 7

2006-02-20

Lisa Ohlssons, s, avsägelse från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige
Innehåll
•

Lisa Ohlssons, s, avsägelse 2006-01-02 från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
”Visby 2006-01-02
Ansöker härmed om entledigande från mitt uppdrag, som ersättare i
Kommunfullmäktige från och med 2006-03-01, på grund av nytt arbete och
boende på fastlandet
Med vänlig hälsning
Lisa Ohlsson”

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 8

2006-02-20

Anmälan av nya medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2005-11-30 från Daniel Magnusson om vårdnadsbidrag till
föräldrar som är hemma med sina barn

•

Medborgarförslag 2005-12-07 från Lissa Sigrén om uppförande av handikappanpassad idrottshall/styrketräningslokal

•

Medborgarförslag 2006-01-04 från Ursula Brottman att låta arbetslösa städa
stränder

•

Medborgarförslag 2006-01-14 från Ebba Junker om att handläggningstiden
förkortas i de fall där förslagsställaren är under 25 år

•

Medborgarförslag 2006-01-30 från Lars Håkansson om uppsättande av
utomhusklockor i anslutning till torgplatseer

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Den 1 januari inför Nacka kommun vårdnadsbidrag
till föräldrar som vill vara hemma med sina barn.
Det bör vi ha på Gotland också.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige 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.

Genom att ge föräldrar lön för att vara hemma med
sina egna barn skapar man en naturligt valfrihet
att välja var man vill ha sina barn. Det borde bli
billigare än att bygga förskoleplatser överallt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2005 - 11- 30

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress

Gotlands kommun - blankett för medborgarförslag 2004-06-17

Sidan 1

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Uppförande av en specialanpassad idrottshall/
styrketräningslokal för personer med funktionshinder
(integrerad med habiliteringens lokaler på Birka).
Se bilaga.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige 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.

Personer med handikapp är oftast lågt prioriterade
inom idrottsverksamheten på Gotland. De
idrottshallar som finns är relativt dåligt anpassade
med små omklädningsrum, obefintliga taklyftar samt
fast inredning som är anpassad till personer utan
rullstol. Se bilaga.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2005 - 12 - 07
Namnförtydligande

Lissa Sigrén
Valdemarsgatan 24
Postadress
621 45 VISBY
Adress

Gotlands kommun - blankett för medborgarförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

FunkHa Gotland

2005-12-07
Lissa Sigrén
Habiliteringen Gotland

1

FunkHa Gotland

BAKGRUND
Habiliteringen på Gotland inrymmer både barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna. Inom
habiliteringen finns olika sorters rörelsegrupper som tex. rullstolsgrupper, elhockeygrupper
samt grupper för barn/ungdomar med autismliknande tillstånd.
I en del grupper integreras barn från särskola/grundskola med varandra och vi har även
verksamheter där barn/ungdomar som inte är inskrivna i habiliteringen deltar tillsammans
med inskrivna barn/ungdomar.
Under det senaste året har vi genomfört ett projekt i samarbete med Länsteatern på Gotland –
en uppsättning kallad ”Vågspel”. Barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder (alla
rullstolsburna) genomförde tillsammans med sina assistenter fyra föreställningar där vi utgick
från var och ens rörelseförmåga (se bildbilaga).
Idén eller visionen om en idrottshall, i kombination med en styrketräningslokal som i första
hand är byggd utifrån de behov som personer med funktionshinder har, föddes efter att vi
bedrivit verksamhet i gymnasieskolans idrottslokaler under några år. Utnyttjandet av lokalen
har kunnat ske en eftermiddag/vecka då all personal på skolan har arbetsplatsträffar och ingen
verksamhet sker i gymnastiklokalen. Vi har också kunnat utnyttja lokalen ytterligare en
timme per vecka efter skolans slut.
Intensivträning i grupp blir mer och mer vanlig inom habiliteringens verksamhet. Detta ställer
krav på utrymme och ändamålsenliga lokaler. Idag saknas den form av lokal på Gotland.
Många barn och ungdomar har idag svårt att delta i den ordinarie idrottsundervisningen på
skolan av olika skäl och många skulle må bra av att träna i mindre grupper. Den kompetens
man som sjukgymnast och arbetsterapeut inom habiliteringen har kan indirekt komma en
mängd grupper tillgodo. Den kunskap och erfarenhet man får när man arbetar nära personer
med funktionsnedsättning är mycket gedigen och klart användbar i många andra
sammanhang.
Inom habiliteringen ser vi en snabbt ökande diagnosgrupp inom det neuropsykiatriska
området (Aspberger, DAMP, ADHD) som ställer andra krav på lokaler än vad vi har idag.
De idrottsanläggningar som finns saknar bl.a. taklyftar, funktionella omklädningsrum samt
anpassade redskap och andra inventarier. Personer med funktionshinder har ofta svårt att
integrera sig i olika fritidsaktiviteter pga. tillgängligheten eller avsaknad av tillgänglighet. Det
är också svårt att få tid i de befintliga idrottshallarna och speciellt under dagtid då de flesta
hallarna är upptagna av skolornas idrottsverksamhet.

2005-12-07
Lissa Sigrén
Habiliteringen Gotland

2

FunkHa Gotland

SYFTE
Det finns många olika syften med en specialanpassad idrottshall i kombination med en
specialanpassad styrketräningslokal.
1. En specialanpassad idrottshall skulle i första hand rikta sig till personer med
funktionshinder. Lokalen skall var öppen för främst barn och ungdomar med
funktionshinder, men även för andra grupper i alla åldrar med någon form av handikapp.
2. En omvänd integrering med bl.a. grundskolan. Grupper skulle kunna bildas med tex. barn
och ungdomar som har svårt att delta i den ordinarie undervisningen i idrott.
3. Stress hos barn och ungdomar är ett växande problem där habiliteringen kan göra en stor
insats i form av kognitiv terapi i grupp.
4. Ge personer med funktionshinder möjlighet att delta i idrotter på samma villkor som
övriga människor i samhället. Utvecklingspotentialen för den här gruppen av människor är
enorm om bara möjligheten ges.
5. Ge personer med nedsatt kognitiv förmåga en möjlighet att träna upp ett kroppsligt
självförtroende.
6. Erbjuda en meningsfull fritid i form av idrott och styrketräning för vuxna omsorgstagare
där träningen även bidrar med en social aktivitet och en uttrycksmöjlighet.
7. Barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder skulle kunna få behandling i form av
intensivträning. Behandlingstyper som tex. ”Move and Walk” efterfrågas av både barn
och vuxna och en specialanpassad idrottshall skulle kunna öppna möjligheten att bedriva
liknande intensivbehandlingar på Gotland.
8. Utöka antalet barn och ungdomar som kan få tillgång till elhockeyträning (se bildbilaga).
Idag har vi endast en grupp pga. att vi inte har tillgång till lokal. Vi har sex elhockeybilar,
till ett värde av 300.000:-, som är inköpta för stiftelsepengar.
9. Samarbete mellan olika yrkesgrupper och verksamheter.

10. En idrottshall för personer med funktionshinder går i linje med habiliteringens
verksamhetsplan.

2005-12-07
Lissa Sigrén
Habiliteringen Gotland
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FunkHa Gotland

MÅL
Målet med en specialanpassad idrottshall i kombination med en specialanpassad
styrketräningslokal är en omvänd integrering. Detta innebär att idrottsanläggningen i första
hand skall rikta sig till personer med olika former av handikapp, men att målet är en
integrering med andra verksamheter som tex. ideella idrottsföreningar, grundskola,
pensionärsföreningar m.fl.
Målet med mindre grupper för barn och ungdomar är att bygga upp självförtroende i idrott,
hälsa och motorik och på sikt kunna delta i den ordinarie idrottsundervisningen.
Målet är att utöka antalet grupper i elhockey samt att bilda ett Gotlandslag i sporten och ha ett
utbyte med olika fastlandslag.
Målet är idrott på lika villkor.

MÅLGRUPPER
Exempel på målgrupper som kan vara aktuella är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn och ungdomar med rörelsehinder.
Unga vuxna, vuxna och äldre med rörelsehinder.
Barn och ungdomar med överviktsproblematik.
Barn och ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning
Äldre med behov av förebyggande rörelse- och balansträning
Barn, ungdomar och vuxna med autism eller autismliknande tillstånd.
Barn och ungdomar som av olika anledningar har svårt att delta i ordinarie
idrottsundervisning.
Personer under rehabilitering och habilitering som är i behov av intensivträning.

NYTTOASPEKTER
En specialanpassad idrottshall skulle bidra till att vi på Gotland skulle kunna genomföra tex.
intensivbehandlingar och framför allt behandling i grupp.
Habiliteringen skulle kunna ge fler barn och vuxna med funktionshinder möjlighet att träna
under mycket bra och ändamålsenliga förhållanden och under professionell ledning.
Genom att erbjuda den växande gruppen av äldre träningsmöjligheter i förebyggande syfte
skulle idrottshallen bidra till en besparing inom HSF (hälso- och sjukvårdsförvaltningen) på
lång sikt.

2005-12-07
Lissa Sigrén
Habiliteringen Gotland
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FunkHa Gotland

PROFILERING
Projektet kommer att marknadsföras genom olika reportage i tidningar och radio. Eftersom
habiliteringen på Gotland hela tiden profilerar sig på olika sätt finns det ett massmedialt
intresse för nya projekt.
Människor med olika former av funktionsnedsättningar är den grupp som väldigt ofta kommer
i andra hand i samhället. Genom att bidra till projektet hjälper varje bidragsgivare till att lyfta
fram den här mycket viktiga verksamheten.

SAMARBETSPARTNERS
Inga samarbetspartners finns än så länge till projektet.

TIDSPLAN
Under våren och hösten 2005 kommer stiftelsepengar och sponsorer att sökas för projektet.

RESURSER
Inga kalkyler har tagits fram vad det gäller kostnaden för den tänkta hallen.

2005-12-07
Lissa Sigrén
Habiliteringen Gotland
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Uppdra åt berörda instans att arbetslösa städar stränder
med kommunala badplatser och kör bort släken i samarbete med t.ex. parkförvaltningen.

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige 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.

Vår vackra ös stränder måste leva upp till de tjusiga
bilderna i turistbroschyrerna!

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

4.1.2006
Namnförtydligande

Ursula Brottman
Adress

Mellangatan 25 C
Postadress

621 56 Visby
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att handläggningstiden för medborgarförslag - från förslag till
beslut - väsentligt kortas i de fall där förslagsställaren
är under 23 år.

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige 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.

1. ungas medborgarförslag är ofta av "här - och - nu"karaktär, konkreta, ofta inte särskilt kostsamma att
genomföra och av stor betydelse för många unga
medborgare.
2. erfarenheter hittills i kommunen visar att en sådan
"regel om förkortad handläggningstid" behövs

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2006-01-14
Namnförtydligande

Ebba Junker
Adress

Tranhusgatan 4
Postadress

621 55 Visby
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Det är brukligt att man har en utohusklocka i
anslutn. till torgplatser

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige 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.

På Östercentrum i VY finns ingen sådan. Det vore
trevligt om kan kunde uppföra ett fundament i form
av gotlandssten på ca 5 meters höjd,därpå skulle
monteras klockor åt varje väderstrerck.Runt om
fundamentet skulle anläggas rabatter med röda
klängrosor (symbolisera rosor och ruinernas stad)
Utanför allt detta trevliga parkbänkar runt om (4 st)
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2006 - 0 1- 30

Namnteckning
Namnförtydligande

Lars Håkansson
Lilla Råby Hejdeby
Postadress
62176 Visby
Adress
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Interpellationer
Innehåll
9.

Lena Linds (mp) interpellation om bidrag från NUTEK och
medfinansiering av EU-projekt

10 Lena Simonsons (m) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens

ordförande Åke Svensson (s) om uthyrning av operationssalar under
helgerna
11 Lena Linds (mp) interpellation om regionalt utvecklingsprogram
12 Eva Nypelius (c) interpellation om företagsstöd i skolan
13 Anna Enströms (s) interpellation om fritidsgårdsverksamhet i Visby

sommarstid
14 Lilian Edwards (m) interpellation om utbildningsnivå hos lärarna i

grundskolan
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Interpellationer vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-02-02
__________________________________________________________________
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren.
Gotland får årligen ett antal miljoner från statliga NUTEK för åtgärder till
regionalt utvecklingsbidrag, landsbygdsbidrag, stöd till kommersiell service,
småföretagsstöd,
sysselsättningsbidrag, såddfinansiering och regional projektverksamhet.
Medlen ska i så stor utsträckning som möjligt medfinansiera insatser och åtgärder
inom ramen för regionala tillväxtprogrammet. Enligt KS 2005-02-25.
Beslut om fördelning av bidrag tas som regel av kommunstyrelsen.
Bidragssumman har varit på 22,2milj. senaste åren och har en fördelning enligt
följande, stöd till företag 5 miljoner, regionala projekt 2,2 miljoner och
medfinansiering av EU-projekt 15 miljoner.
Kommunen har sedan 1997 ett utökat ansvar för fördelning av regionala
utvecklingsmedel, då är det också viktigt att kommunfullmäktiges ledamöter är
uppdaterade och informerade om hur satsningarna ser ut.
Min fråga:
Jag undrar vilka som har fått bidrag under gångna året samt vilka krav på
medfinansiering som krävs?
I vilken utsträckning följs tidigare års bidrag upp och utvärderas?

2005-11-28
Lena Lind
Miljöpartiet de gröna.
__________________________________________________________________

Interpellationer vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-02-02
__________________________________________________________________
Moderata Samlingspartiet
GOTLAND

INTERPELLATION
2005-11-28

Till
Hälso-& Sjukvårdsnämndens ordförande
Åke Svensson

Uthyrning av lokaler
Nuvarande majoritet i Hälso-& sjukvårdsnämnden har nyligen avslagit en begäran om att
få hyra operationslokaler under helgerna. Lena Celion (m) har tidigare under
mandatperioden i en interpellation
frågat nämndens ordförande Åke Svensson om hans inställning till ett dylikt förfarande.
Åke Svensson svarade enligt nedan:
INTERPELLATIONSSVAR
2004-09-20
Interpellation om uthyrning av lokaler på Visby Lasarett
Ledamoten Lena Celion (m) har i en interpellation till mig ställt följande fråga om
uthyrning av Visby lasarett:
"Kan du tänka dig att ta initiativ i denna fråga så att sjukhusledningen tar kontakt med
Landstinget i Västerbotten och hör hur de löst detta, eller på annat sätt utreda dessa
möjligheter."
Svar:
De kostnader som hälso- och sjukvården har är i huvudsak kostnader för personal,
lokaler och utrustning. Det är därför såväl grundläggande som självklart att utnyttja
detta så effektivt som möjligt.
Om det då finns externa vårdgivare som vill ingå avtal för att helt eller delvis använda sig
av detta är det självklart för mig att stå öppen för samtal kring förutsättningar och
kostnader för detta. Vad som är viktigt är att uthyrning
av medarbetare, lokaler och utrustning inte inkräktar negativt på den ordinarie
verksamheten och därmed är det en bedömning som måste göras utifrån varje enskild
förfrågan.
Jag vet att det är under dessa förutsättningar detta sker i Västerbotten och också att detta
skulle kunna bli aktuellt även på Gotland.
Åke Svensson
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Min fråga till Åke Svensson är därför:
-

Vad är det som fått Dig att ändra uppfattning nu?

Lena Simonson (m)

Interpellationer vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-02-02
__________________________________________________________________
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren.

Ett regionalt tillväxtprogram 2004-2007 antogs 2003-12-15 som komplement till
näringslivsutvecklingsprogrammet antaget 2003-04-28.
I näringslivsutvecklingsprogrammet framhålls interaktiva medier,
upplevelseturism,
tillverkning och tjänster samt basförutsättningar som områden med
framtidspotential och därmed lämpliga områden för kommunalt och statligt stöd.
I tillväxtprogrammet framhålls främst interaktiva medier, upplevelseturism,
tillverkning och tjänster samt högskolerekrytering på Gotland.

Till de olika insatsområdena finns förslag till åtgärder - aktörer - ansvar.
Jag undrar:
Om du nu i halvtid kan redovisa hur de olika insatsområdena har utvecklats?
Har det skapats några nya arbetstillfällen och hur ser framtidsutsikterna ut?

2005-11-28

Lena Lind
Miljöpartiet de gröna.

Interpellationer vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-02-02
__________________________________________________________________

INTERPELLATION
2005-12-12

Gotlandscentern
Till
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler

Ang företagsamhet i skolan

I skolplanen för Gotland 2003-2006 står som ett inriktningsmål att
entreprenörskap och företagsamhet stimuleras för samverkan mellan skola,
arbetsliv och samhälle.
På Gotland finns många småföretag och vi är beroende av ett aktivt näringsliv
därför är också
småföretagande som livsform är ett övergripande mål inom Gotlands kommun.

Mina frågor:
1. Hur har BUN arbetat aktivt för att stimulera företagsamhet och
entreprenörskap i de olika skolformerna?
2. Hur fungerar samarbetet mellan skola- arbetsliv i det centrala
partnerskapet?
3. Hur fungerar yrkesråden på gymnasiet?
4. På vilket sätt har du som ordförande bidragit till att nämnden och
förvaltningen arbetat med skolplanens inriktningsmål?
Lokrume 2005-12-12

Eva Nypelius, centerpartiet

Interpellationer vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-02-02
__________________________________________________________________

Interpellation
Till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Anne Ståhl Mousa
Angående fritidsgårdsverksamhet i Visby under sommartid.
I flera år har fritidgårdarna på Gotland under sommartid stängt sin ordinarie
verksamhet för att istället öppna en gemensam verksamhet i Visby, kallad
”Lagret”. Denna var i några år belägen i Ica-lagrets lokaler på hamnen centralt
och nära till hands för ungdomar då deras naturliga samlingsplatser är vid
Hamnen, Almedalen och Strandpromenaden.
Sommaren 2005 kunde, av kända skäl, dessa lokaler inte upplåtas åt verksamheten
utan istället valde man att förlägga ”Lagret” till Solbergaskolan i Visby. Detta
ledde till ett mindre attraktivt läge för ungdomarna med ett lägre besöksantal som
följd. Då denna verksamhet hos ungdomar har en stark preventiv effekt mot
alkohol- och droganvändning samt våld och kriminalitet anser jag det av största
vikt att kommunen ser till att lokaler erbjuds åt ”Lagret” i nära anknytning till
ungdomarnas naturliga samlingsplaster, dvs nära hamnen eller Almedalen.
Mina frågor till kultur- och fritidsnämndens ordförande är:
•

Kommer kultur- och fritidsförvaltningen att verka aktivt för att ordna en
attraktiv och för ungdomar lättillgänglig lokal åt ”Lagret” inför kommande
sommar?

•

Har ni någon avsikt att kontakta Högskolan eller Rindi om eventuell
tillfällig upplåtelse av lokal?

Visby den 12 December
Anna Enström (s).

Interpellationer vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-02-02
__________________________________________________________________
Interpellation
Till BUN:s ordförande

Ang rätt utbildning hos lärarna i de gotländska skolorna

Så här skriver Riksrevisorerna nyligen i ett pressmeddelande.
”Riksrevisionen har granskat statens insatser för att lärarna ska ha rätt utbildning.
Var tredje lärare i svenska, engelska och matematik på grundskolans senare år
saknar lärarexamen inriktad mot dessa ämnen. Många lärare i grundskolan och
gymnasiet har ingen lärarexamen alls. Riksrevisionens granskning visar att
regeringen – som har ett övergripande ansvar för skolans kvalitet och likvärdighet
– tillsammans med Skolverket, Högskoleverket och högskolan inte gjort
tillräckligt för att lärarna ska ha rätt utbildning.”
Cheferna för Skolverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver med
anledning av denna rapport i ett gemensamt uttalande:
”Det finns inte tillräckligt många lärare med lärarexamen i skolan. Men - alla barn
har skolplikt från det år de fyller sju år. Det går inte att låta barn stå i kö i
avvaktan på att fler lärare examineras. Risken är stor att fler elever inte får tillgång
till lärare med den utbildning som lagen kräver. Vi är allvarligt bekymrade över
denna situation.
Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att ha lärare med lärarutbildning för
undervisningen i skolan. Att utbilda lärare är ett odelat statligt ansvar. Det är
statens garanti för en likvärdig skola med hög kvalitet.”
Det kan finnas anledning att uppmärksamma hur det ser ut på Gotland och med
anledning av denna information undrar jag:
- Hur ser lärarsituationen ut i de gotländska skolorna?

Lilian Edwards (m)
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Information
Innehåll
•

Finansdepartementets pressmeddelande om ”Stärkt revision och
ansvarsprövning i kommuner och landsting”

•

Gotland Vikingaön 2005. Rapport med bilagor
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Finansdepartementet

Pressmeddelande

14 december 2005

Proposition om stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och
landsting
Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen där man
föreslår stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och
landsting
- Genom förslagen i propositionen förstärks ansvarsprövningen i
kommunerna, de kommunala revisorernas oberoende tydliggörs och
samordningen av den kommunala revisionen förbättras, säger
kommunminister Sven-Erik Österberg.
I propositionen föreslås att ansvarsprövningen i kommunfullmäktige skall
stärkas genom en öppnare process. Detta sker genom att
kommunfullmäktige måste motivera sitt ställningstagande till revisorernas
uttalande om ansvarsfrihet och andra eventuella anmärkningar från
revisorernas sida. Tanken är att det skall vara lättare för medborgarna att
se hur fullmäktige värderat nämnder och styrelsers förvaltning.
I syfte att tydliggöra de förtroendevalda revisorernas oberoende föreslås att
valbarheten till revisorsuppdrag begränsas. Förslaget gör det inte längre
möjligt att förena uppdrag som revisor med uppdrag i fullmäktiges
presidium, i nämnd eller kommunalt företag. Antalet revisorer utökas,
fortsättningsvis föreslås antalet revisorer uppgå till minst fem, samtidigt
som möjligheten att utse revisorsersättare upphör. Rätten till sakkunnigt
biträde förtydligas såväl för förtroendevalda revisorer som för
lekmannarevisorer i kommunala företag.
Dessutom föreslås att samordningen av den kommunala revisionen ökas
genom att revisionsberättelserna för kommunalförbund och kommunala
företag skall fogas till kommunens respektive landstingets
revisionsberättelse. Bestämmelsen om styrning, insyn och kontroll av
kommunala företag föreslås utvidgas till att omfatta även dotterbolag i
kommunala koncerner. Förslagen syftar till att ge fullmäktige bättre
möjligheter att överblicka hela den kommunala verksamheten.
Förändringarna i kommunallagen förslås träda i kraft den 1 juli 2006.
Övergångsvis kommer dock äldre regler att tillämpas för räkenskapsåret
2006.
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