2015-08-12, Helena Wottle

Kallelse/underrättelse

Regionstyrelsen
Kallelse till sammanträde:

Den 18 augusti 2015 kl. 9.00-10.00.
Visborgsallén 19, Rådhuset, Bornholm
Frånvaro anmäls till Rosita Siggelin, 26 94 16 eller e-post: rosita.siggelin@gotland.se

ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Eva Nypelius

Ärenden

2.

Villkorat anbud samt Ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i
Visby hamn

Bilaga

3.

Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg

Bilaga

4.

Ev. övriga ärenden

Ordföranden

1 (1)

Region

Gotland

Region tyr Isen
18 augu ti 2015

2

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/720
Handlingstyp Beslutsunderlag
Datum 11 augusti 2015

Regionstyrelsen

Underlag inför beslut om Villkorat anbud samt Ramavtal
med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn
1. Underlag för beslut
Villkoren för den affär som regionstyrelsen har att ta ställning till utgörs av innehållet
i dels Villkorat anbud (bilaga 1) och dels Ramavtal (bilaga 2). Under förutsättning att
parterna genomför de åtaganden som här överenskoms om, ska regionen efter
genomförda åtgärder försälja den byggklara tomten till Spendrups/Gotlands Bryggeri
för en köpeskilling av 14 mnkr. Försäljningen ska i första hand ske i form av ett
aktiebolag som ska vara ägare till den avstyckade fastigheten.

För att affårens första skede ska genomföras krävs att regionstyrelsen
• fattar beslut om att föreslå region fullmäktige att teckna upprättat Ramavtal med
Spendrups samt att godkänna villkoren i det Villkorade anbudet.
• begär att fullmäktige delegerar till regionstyrelsen att ordna med vad som krävs
för att uppfylla åtagandet med att paketera fastigheten i ett aktiebolag,
innefattande att utse styrelse, anta bolagsordning och besluta om aktiekapital med
mera, samt att överlåta bolagets aktier till Spendrups/Gotlands Bryggeri.
• Regionstyrelsen/ledningskontoret ges i uppdrag att samordna genomförandet
innebärande att
- tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra åtgärder i form av rivning,
sanering, fastighetsbildning med mera,
- byggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra planläggning av tomten och
efterföljande bygglovshantering
Ovanstående åtgärder, samt avskrivning av bokfört värde, har kostnadsbedömts
till ca 25 mr..kr.
• Regionstyrelsen/ledningskontoret ges i uppdrag att lösa frågan med evakuering
av interna och externa hyresgäster inom hamnkontoret.
• Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen medges tilläggsanslag på brutto 18
mnkr för utgifter i samband med rivning, sanering, anslutande markarbeten,
fastighetsbildning och detaljplanearbete.
•

Tilläggsanslaget ska finansieras via Eget kapital.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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2. Sammanfattning och slutsatser

Ledningskontoret har genomfört det uppdrag som regionstyrelsens arbetsutskott har
gett. Kontoret har förhandlat fram en uppgörelse med Spendrups som innefattar en
överlåtelse aven byggklar tomt på den plats där hamnkontoret är beläget idag. Innan
överlåtelsen sker ska regionen ansvara för att evakuera hyresgäster i byggnaden, riva
byggnaden och sanera den förorenade marken. Under tiden detta sker ska regionen
tillsammans med Spendrups arbeta med att ta fram en detaljplan och med att via en
designprocess gestalta en ändamålsenlig byggnad med kringytor. När detta är klart
ska en överlåtelse av fastigheten ske, antingen som en fastighetsaffår eller som en
försäljning av aktierna i ett bolag som äger fastigheten. F ör detta betalar Spendrups
14 mnkr. Spendrups ersätter även regionen för den stämpelskatt som affåren
genererar samt kostnader för bildande av bolag.
Regionens åtgärder för att uppfylla avtalet är uppdelat enligt följande:
1. Evakuering av hyresgäster och införskaffande aversättningslokaler.
Externa hyresgäster kan erbjudas lokaler inom regionens egna bestånd eller
anvisas att hyra på en öppen marknad. För regionens harnnavdelning har ett
alternativ med förvärv aversättningslokaler tidigare bedömts medföra en
investering på ca 14 mnkr.
2.

Rivning av byggnad
Regionen har ansvar för att riva byggnaden. Arbetet med detta har bedömts
komma att kosta ca 2 mnkr. Entreprenör utses efter konkurrensutsatt
upphandling.

3.

Sanering av förorenad mark
Regionen ansvarar för att sanera det förorenade markområdet som ska säljas.
En budgetoffert som begärts visar på en kostnad på 15 mnkr inkl kostnad för
redan genomförd markundersökning. Upphandling av arbetet måste göras
innan entreprenör utses.

4.

Planläggning och fastighetsbildning
Regionen har ansvaret för att dessa åtgärder genomförs. Kostnaden beräknas
till 0,5 mnkr. Om det blir nödvändigt med ombyggnad av gator,
cirkulationsplats, gångstråk eller annan infrastruktur kommer det att innebära
ytterligare kostnader, vilka i dagsläget är svåra att uppskatta.

5. Bokfört värde
Nuvarande byggnad med tillhörande tomt har ett bokfört värde på 7,5 mnkr
(per 1 jan 2015). Vid rivning sker en avskrivning av det bokförda värdet, vilket
belasta regionens resultat med motsvarande belopp.
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6. Framtida vattenförsörjning.
Vid den tidpunkt i framtiden när region Godand inför avsaltning av havsvatten
i dricksvattensystemet ska regionen bygga och bekosta en separat
vattenförsörjning med yt-/ grundvatten för bryggeriet. Kostnaderna ska
därefter tas ut i form aven taxa som parterna kommer överens om. Åtgärderna
har kostnadsberäknats till ca 4 mnkr, men tidpunkten för om och när detta ska
genomföras bedöms ligga ett antal år framåt i tiden.
Tidplan fOr affärens genomförande
För genomförande av amiren i enlighet med det förhandlingsresultat som nu
föreligger krävs att ett antal beslut tas och att ett antal åtgärder genomförs.
Nedanstående åtgärder ska enligt avtalet genomföras innan den 7 mars 2017:
Regionstyrelsen fattar beslut om att föreslå regionfullmäktige att teckna upprättat
Ramavtal med Spendrups.
Regionfullmäktige fattar beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Beslut om förändrad detaljplan
Evakuering av befintliga verksamheter och införskaffande aversättningslokaler
Rivning av byggnad.
Sanering av mark.
Fastighetsbildning
Beslut om bygglov
Beslut om aktieöverlåtelse (alternativt fastighetsförsäljning), innebärande att den
byggklara fastigheten överlåts till Spendrups.
Inför regionstyrelsens behandling av ärendet 18 augusti 2015
För att affärens första fas ska kunna genomföras krävs att regionstyrelsen senast den
18 augusti 2015 fattar beslut om att föreslå regionfullmäktige att teckna upprättat
Ramavtal med Spendrups samt att godkänna villkoren i det Villkorade anbudet. För
vinnande av tid är det lämpligt att regionstyrelsen samtidigt begär att fullmäktige
delegerar till regionstyrelsen att ordna med vad som krävs för att uppfylla åtagandet
med att överlåta fastigheten genom paketering i ett aktiebolag, innefattande att utse
styrelse, anta bolagsordning och aktiekapital med mera.
3. Bakgrund

Godands Bryggeri AB inkom 2013 med en förfrågan om mark för uppförande av ett
nytt bryggeri i Visby. Nuvarande bryggerianläggning i Visby innerstad kan inte klara
av att möta kommande ökad efterfrågan och Godands Bryggeri har därför ett behov
aven ny produktionsanläggning på Godand.
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Region Gotland och Gotlands Bryggeri AB tecknade i december 2013 en
avsikts förklaring (bilaga 1). Överenskommelsen syftade till att undersöka
möjligheterna för uppförande aven bryggerianläggning som skulle kunna förena
industriell produktion av öl med publik verksamhet bland annat i form av servering
och studiebesök. Parterna enades om att en lämplig plats var den tomt där regionens
hamnkontor är beläget. Tomtens ungefärliga yta uppgår till 3 500 kvm.
Avsiktsförklaringen innehåller ett antal åtaganden för parterna:
I.
Studera förutsättningarna för en etablering ur ett tekniskt, ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv.
II.
Företaget ska ta fram nödvändigt underlagsmaterial för att kunna studera och
bedöma platsens lämplighet.
III.
Regionen ska utreda geotekniska förutsättningar, markföroreningar samt hur
hyresgäster kan evakueras.
IV.
Om markområdet visar sig vara lämpligt, ska parterna gå vidare med att
förhandla om villkor för marköverlåtelse.
V.
Vid bestämmande av köpeskilling ska parterna utgå ifrån marknadsmässiga
principer samt beaktande av regionens kostnader för rivning, sanering och
evakuering av hyresgäster.
4. Resultat från ledningskontorets tidigare utredningar

Parterna har under tiden sedan avsikts förklaringen tecknades gemensamt och var för
sig arbetat med de punkter som avsikts förklaringen innehåller. Inför regionstyrelsens
sammanträde 4 mars 2015 sammanställde ledningskontoret resultaten i form aven
PM. Denna återges i korthet nedan:
Evakuering av hyresgäster och införskaffande aversättningslokaler
Hamnkontoret inhyser idag ett antal olika verksamheter, dels regionens egen
hamnadministration men även Sjöfartsverk och ett mindre antal privata
verksamheter. Den totala ytan är ca 1500 kvm, varav kontor och verkstad/förråd
utgör ungefär lika stora delar. Ledningskontoret har utrett frågan kring möjligheter
att införskaffa (köpa/bygga) ersättningslokaler. De externa hyresgästerna kan
erbjudas att hyra lokaler inom regionens övriga lokalbestånd.
Rivning av befintlig byggnad
Denna åtgärd måste
innan en sanering av marken kan ske och har
kostnadsbedömts till ca 2 mnkr.
Sanering av mark
Hösten 2014 gjordes en utförlig markundersökning med tillhörande riskbedömning.
Denna visar att innan en exploatering av området kan ske behöver hela eller
åtminstone huvuddelen av jorden inom området saneras. Föroreningarnas art gör att
en sanering på plats (in-situ) knappast är aktuell, vilket betyder att ca 10 000 kbm jord
måste schaktas och transporteras bort för omhändertagande. Kostnaderna för denna
åtgärd har beräknats till ca 15 mnkr inklusive kostnader för den markundersökning
som redan genomförts.
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Planläggning och fastighetsbildning
Ledningskontoret gör med stöd av samhälls byggnads förvaltningen bedömningen att
ett bryggeri inte kan etableras på platsen utan stöd i en detaljplan, framtagandet aven
sådan beräknas till 12-18 månader. Eftersom markområdet är en del aven större
fastighet måste en fastighetsbildning ske innan affären kan genomföras. Dessa
åtgärder beräknas kosta ca 0,5 mnkr.
Bokfört värde
Hamnkontoret har ett bokfört värde på ca 7,5 mnkr (1 jan 2015).
Ansvar för undersökning och efterbehandling av markföroreningar
Länsstyrelsen har 2012 genomfört en ansvarsutredning för ett område som i
utredningen benämns "Badhusparken" och omfattar marken under och omkring
hamnkontoret fram till infarten till hamnterminalen. Det konstateras att
föroreningarna i marken sannolikt härstammar från verksamheter med hantering och
lagring av oljeprodukter och stenkols~ära mellan 1930-tal till tidigt 1970-tal. Vissa av
de företag som ansvarade för dessa verksamheter har upphört, men länsstyrelsens
bedömning är att två fortfarande aktiva oljebolag kan anses solidariskt ansvariga för
den tidigare verksamheten och därför ska bekosta nödvändiga markundersökningar.
Länsstyrelsen tar i utredningen också upp Region Godands roll och gör
bedömningen att inga krav kan riktas mot regionen i dess roll som fastighetsägare
eftersom fastigheten förvärvats innan miljöskyddslagens tillkomst. Regionen kan
dock möjligen bära ett visst begränsat ansvar bland annat för att ha lossat och
distribuerat olja vid kaj och inom delar av området. Regionens ansvar är dock av
begränsad omfattning i jämförelse med oljebolagens.
När det gäller ansvaret för den sanering som kan komma att bli nödvändig beroende
på utfallet av markundersökningarna, avser länsstyrelsen att göra en ny
ansvarsutredning senare. Länsstyrelsen har bedömt området som tillhörande riskklass
1, vilket är den nivå som används för områden med den allvarligaste graden av
föroreningar. Riskklass 1 innebär också att det finns möjligheter att ansöka om
statliga medel från Naturvårdsverket för att täcka samtliga kostnader för saneringen.
Ansvaret för sanering av marken under och omkring hamnkontoret åvilar i dagsläget
alltså inte regionen, mer än i delar där regionen tidigare haft verksamhet och utfört
markarbeten och därmed försvårat en framtida sanering. Att regionen nu frivilligt
genomfört en markundersökning ändrar inte detta förhållande. Om regionen
däremot påbörjar en exploatering (river byggnad och gräver i mark) kommer
länsstyrelsen sannolikt att göra en annan bedömning och regionen kommer då
troligtvis i en förnyad ansvarsutredning kunna åläggas ett ansvar för saneringen i de
delar där åtgärderna påverkar föroreningen. Om regionen som en del i en
exploatering tar initiativ till en sanering på egen hand, har regionen möjlighet att i
efterhand regressa gentemot oljebolagen för att få dem att betala del av
saneringskostnaderna. Utgången aven sådan process är emellertid osäker.
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Inför regionstyrelsens behandling av ärendet 2015-03-04 informerade
ledningskontoret om utfallet av diskussioner med företrädare för Gotlands Bryggeri
rörande kostnadsfördelning för nödvändiga åtgärder. De totala kostnaderna för att
iordningsställa en byggklar tomt uppgår enligt ledningskontorets utredning till ca 25
mnkr exklusive kostnader för evakuering av nuvarande verksamheter och
hyresgäster. I ledningskontorets PM framgick att kontoret bedömde att Gotlands
Bryggeri var berett att betala en mindre del av dessa kostnader i form av köpeskilling
för marken, men att detta långt ifrån skulle innebära full kostnadstäckning för
regionen.

5. Resultat från fortsatt arbete
Regionstyrelsen beslutade 2015-03-04 att ge arbetsutskottet i uppdrag att fortsätta
förhandlingarna. Arbetsutskottet gav i sin tur ledningskontoret i uppdrag att fullfölja
förhandlingen i överensstämmelse med innehållet i den gällande avsikts förklaringen.

Utredning kring statsstödsregler
Ledningskontoret har låtit Foyen Advokatfirma utreda frågor kring risken för att en
försäljning aven fastighet skulle kunna betraktas som otillåtet statsstöd. Foyen
konstaterar att förbud mot att lämna stöd till enskilda näringsidkare dels finns i
kommunallagen och dels finns i de EU-rättsliga statsstödsreglerna. I korthet gör
advokatfirman följande bedömningar:
III

III

o
III

o

Kostnader för planläggning och fastighetsbildning ska bekostas av köparen och
bör därför inte utgöra något otillåtet statsstöd.
Om överlåtelse av tomten sker till en köpeskilling som minst uppgår till
marknadsvärdet, föreligger inget otillåtet statsstöd i denna del.
Evakueringskostnaden är en nödvändig och oundviklig kostnad för en
fastighetsägare som vill överlåta en fastighet och utgör inte otillåtet statsstöd.
Saneringskostnaderna kan regressvis föras över på tidigare ansvariga
verksarnhetsutövare och torde därmed inte utgöra något otillåtet statsstöd.
När det gäller kostnaderna för rivning av nuvarande byggnad hänvisar Foyen till
det så kallade Marknadstestet som kan genomföras för att besvara frågan om en
privat aktör vid normala marknadsförhållanden hade rivit den befintliga
byggnaden inför en förestående överlåtelse. Här menar advokatfirman att detta
avgörs av fastighetens marknadsvärde med befintlig byggnad jämfört med
marknadsvärdet på fastigheten med riven byggnad. Här föreslås att den
fastighetsekonomiska utredningen fördjupas ytterligare innan beslut fattas.

Mot bakgrund av föreliggande osäkerhet om tillåtlighet eller inte är advokatfIrmans
samlade rekommendation att frivilligt anmäla den planerade transaktionen till EUkommissionen (genom Näringsdepartementet) för att få frågan avgjord.
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Ledningskontoret har i detta läge valt att inte anmäla affåren till EV-kommissionen.
Detta har två orsaker. Dels har affåren varit föremål för förhandling och varken
slutlig köpeskilling eller andra villkor har tidigare varit klarlagda. Dels är
behandlingstiden för ett statsstöds ärende som anmäls till EV-kommissionen relativt
lång, minst ett år enligt tillgängliga källor, varför det sannolikt ändå inte har hade
funnits ett klargörande besked framme i detta läge. I ramavtalet fastslås att det är
Spendrups som ska bära kostnaderna för ett eventuellt negativt utslag från EVkommissionen i denna fråga.
Oberoende värdering av fastigheten

Ledningskontoret har låtit göra en värdering aven byggklar och sanerad tomt för
industriändamål på platsen. Det markområde som värderingen har utgått ifrån
omfattar ca 3500 kvm med en uppskattad byggrätt om ca 2800 kvm BTA.
Värderingen som utförts aven auktoriserad värderings firma har resulterat i ett
marknadsmässigt värde om ca 10 mnkr.
Resultat från fortsatta förhandlingar mellan parterna
Ledningskontoret har under tiden mars-juli 2015 i enlighet med regionstyrelsens
arbetsutskotts uppdrag arbetat vidare med
•

att fullfölja förhandlingen i överensstämmelse med innehållet i den gällande
avsikts förklaringen,

•

att se över planläggllingsprocessen för det aktuella området,

•

att lämna kontinuerliga lägesrapporter till regionstyrelsens presidium

Ledningskontoret har träffat företrädare för Spendrups ett flertal gånger för att
diskutera villkoren för markförsäljningen. Allt eftersom förhandlingarna fortskridit
har vi lämnat lägesrapporter till regionstyrelsen, arbetsutskottet och presidiet.
Parterna har nu slutligen enats om villkoren för en överlåtelse aven tomt för ett
bryggeri, det har skett genom att regionens företrädare i förhandlingarna accepterat
och undertecknat ett av Spendrups villkorat anbud (bilaga 1).
Det villkorade anbudet som nu accepterats har i huvudsak följande innehåll:
1. Köpeskillingen för markområdet uppgår till 14 mnkr.
2. Affåren genomförs genom att regionen efter avstyckning paketerar fastigheten i
ett bolag, varefter detta aktierna i bolaget överlåts. Om affåren inte kan
genomföras som en bolagsaffår ska den genomföras som en fastighetsaffår.
3. Parterna ska träffa slutlig överenskommelse genom ett Ramavtal samt ett
Aktieöverlåtelseavtal (alt Fastighetsöverlåtelseavtal). Ramavtalet ska godkännas av
Spendrups styrelse respektive region fullmäktige senast 3 respektive 7 september
2015.

7 (9)

9

4. Nuvarande byggnad på marken ska rivas och marken saneras senast till det datum
då förändrad detaljplan beslutas om.
5. Villkor för affåren är att en ny detaljplan tas fram och beslutas om
6. Villkor för affåren är att nödvändigt bygglov beslutas om
7. Regionen ska finansiera och anlägga vattenledning för att försörja bryggeriet med
icke avsaltat dricksvatten den dagen detta blir aktuellt. Fördelningen av kostnader
ska överenskommas mellan parterna, men ska utgå ifrån att VA-kollektivet ges
kostnadstäckning för nödvändiga investeringar. Parterna ska gemensamt utvärdera
om och var en vattenbehandling ska ske, primärt ska denna ske i regionens regi.
8. En förändrad detaljplan ska möjliggöra in- och uttransporter vid det kommande
bryggeriet, Spendrups betonar att det är av vikt att rundköming kan ske.
Ramavtalet som parterna arbetat fram har i korthet följande innehåll (bilaga 2):
1.

Parternas intressen
- Spendrups/Bryggeriets intresse är att kunna trygga den framtida försörjningen
av produkter som Bryggeriet tillverkar.
- Regionens intresse utgörs av två delar:
a) exploatering som möjliggör en sanering av ett starkt förorenat markområde
b) utveckling av besöksnäringen genom en kombinerad produktions/besöksanläggning

2.

Paketering av fastigheten.
Regionen ska efter avstyckning paketera fastigheten i ett aktiebolag. Så snart
villkoren för affåren är uppfyllda ska Spendrups/Bryggeriet förvärva bolaget (som
äger fastigheten) av regionen.

3.

Omlokalisering av hyresgäster inom hamnkontoret
Regionen ansvarar för och bekostar detta.

4.

Rivning och sanering av fastigheten
Regionen ansvarar för att byggnad rivs och att sanering sker enligt
myndigheternas krav. Regionen bekostar dessa åtgärder.

5. Designprocess

En gemensam arbetsgrupp för designprocessen ska bildas, vilken ska arbeta
utifrån ambitionen att åstadkomma bästa byggnad på platsen för industriändamål
och för de publika delarna. I arbetsgruppen ska regionens stadsarkitekt och
Spendrups arkitekt ingå.
6.

Detaljplan och bygglov
Regionen ansvarar för att arbetet med att ta fram en detaljplan och att
bygglovärendet hanteras skyndsamt.
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7.

Infrastrukturfrågor
När så är nödvändigt ska regionen fatta beslut om att finansiera och anlägga en
vattenledning med anslutningspunkt vid fastigheten för att försörja bryggeriet med
icke avsaltat dricksvatten. Regionen tar ut kostnaderna för detta via en VA-taxa.

8.

Elförsörjning
Spendrups/Bryggeriet ansvarar för att teckna avtal om elförsörjning för
anläggningen. Regionen ska bistå med stöd när det gäller möjlig samordning med
framtida kabel för landanslutning av fartyg.

9. Miljötillstånd, buller mm
Spendrups/Bryggeriet ansvarar för att utreda frågor kring vilka myndighets krav
som kan ställas på anläggningen ur miljöskyddssynpunkt. Regionen bistår med
stöd.
10.Villkor
Ramavtalet och dess underliggande avtal är villkorade av
- att avtalet godkänns av Spendrups styrelse senast 2015-09-03
- att avtal godkänns av regionfullmäktige senast 2015-09-07
- att byggnad är riven och marken sanerad senast 2017-03-07
- att beslut om detaljplan fattats senast 2017-03-07
- att beslut om beviljat bygglov fattats senast 2017-03-07
11.Statsstöd
Eventuella kostnader som uppkommer till följd av att affåren överklagas enligt
regler om statsstöd, ska bäras av Spendrups. För att trygga genomförandet ska
Spendrups hålla en informell dialog med Näringsdepartementet.

LEDNINGSKONTORET

)
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Region Gotland
Att: Per Lindskog
CC: Anders Lindholm och Jan Olsson
Skickas per email: per.lindskog@gotIand.se;anders.1indholm@gotland.se;
jan.olsson@gotland.se

Per,
Spendrups Bryggeriaktiebolag, org. nr. 556079-6871, nedan benämnt "Spendrups", och
Region Gotland, org. nr. 212000-0803, nedan benämnt "Regionen", har sedan februari 2014
diskuterat ett förvärv av fastighet i Visby hamn enligt bilagt kartunderlag, bilaga l, nedan
benämnd "Fastigheten". På Fastigheten skall en ny produktionsanläggning för Gotlands
Bryggeri AB, org. nr. 556467-5055, nedan benämnt "Bryggeriet", uppföras. För att skapa
struktur och klarhet i de föreliggande förhandlingarna önskar Spendrups tillställa Regionen ett
villkorat anbud avseende ett förvärv av Fastigheten.
Villkorat anbud
Spendrups har baserat sitt villkorade anbud på en extern fastighetsvärdering på Fastigheten
samt ett antagande om kommersiell värde som tillkommer varumärket Gotlands Bryggeri.
Mot bakgrund av ovanstående lämnar Spendrups härmed ett villkorat anbud på Fastigheten
(nedan benämnt "Anbudet") uppgående till 14 miljoner kronor. Anbudet lämnas i övrigt på
de villkor som anges nedan.
Spendrups önskar genomföra förvärvet genom att Fastigheten, efter avstyckning från
stamfastigheten, paketeras i ett svenskt aktiebolag (nedan benämnt "NY AB"). Om
Fastigheten försäljs genom paketering i NY AB ersätter Spendrups Regionen med beloppet
angivet i Anbudet samt NYAB:s bundna aktiekapital (d.v.s. nominellt belopp fOr aktierna).
NY AB förutsätts här vara skuldfritt. Spendrups kommer även ersätta Regionen för kostnaden
att köpa NY AB (kostnaden för köp av lagerbolag) samt den stämpelskatt som det innebär att
överlåta Fastigheten till NY AB. Om en paketering i NY AB av någon skälig anledning inte går
att genomföra är Spendrups villig att genomför förvärvet av Fastigheten genom ett
fastighetsförvärv.
Villkor får Anbudet och genomförandet av fastighetsforvärvet
Bortsett från att Anbudet förutsätter genomförandet av fastighetsförvärvet att parterna träffar
en slutlig överenskommelse genom ett skriftligt Ramavtal samt
aktieöverlåtelseavtal/fastighetsöverlåtelseavtal (utkast bifogas Anbudet). Anbudet och
genomförandet av fastighetsförvärvet är vidare föremål för redan nu kända villkor:
a)
b)

att det avtal som skall reglera överlåtelsen av Fastigheten (genom bolag eller ej)
godkänns av Spendrups styrelse senast den 3 september 2015;
att det avtal som skall reglera överlåtelsen av Fastigheten (genom bolag eller ej)
godkänns av Regionfullmäktige senast den 7 september 2015 och sedan vinner laga
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c)
d)
e)
f)

g)

kraft;
att nuvarande byggnad på Fastigheten rivs och mark saneras senast till det datum då
beslut om förändrad detaljplan fattas;
att beslut om förändrad detaljplan fattas;
att beslut om beviljat bygglov fattas;
att när så bedöms vara nödvändigt för att tillhandahålla produktionsvatten till
Bryggeriet så skall Regionen fatta beslut om att finansiera och anlägga en
vattendistributionsledning med en anslutningspunkt vid Fastighetens gräns. Kostnaden
för detta över tid skall överenskommas mellan Regionen och Spendrups i form aven
VA-taxa. Beräkningsgrunderna för sådan VA-taxa skall Regionen och Spendrups
överenskomma om i samband med fastighetsöverlåtelsen, men ska utgå ifrån principen
att VA-kollektivet ges kostnadstäckning för nödvändiga investeringar. Den ersättning
som Spendrups skall erlägga till Regionen för nödvändiga investeringar skall baseras
på de gängse avskrivningstider och regelverk som gäller för den här typen av
investeringar samt att Spendrups skall erhålla normal rabatt på brukningsavgiften då
Spendrups är en så kallad industriell storförbrukare. När det gäller tillgången på vatten
är Spendrups kravatt det vatten som skall försörja Bryggeriet skall komma från en
grund- alternativt ytvattentäkt. Parterna skall gemensamt utvärdera i vilken omfattning
och var i försörjningskedjan som en eventuell vattenbehandling skall ske. Primärt skall
all vattenbehandling ske i Regionen regi. Spendrups skall ges möjlighet att analysera
recepturen för råvattnet. Spendrups kan inte under några omständigheter acceptera att
vattenleverans sker med avsaltat havsvatten;
att beslut fattas om förändrad detaljplan som bland annat möjliggör in- och
uttransporter vid Bryggeriet. Det skall noteras att Spendrups klargjort for Regionen att
det är av trafiksäkerhets- och verksamhetsskäl är av vikt att sådana in- och
uttransporter sker genom rundkörning vid Bryggeriet.

Det skall särskilt noteras att vardera parten skall stå sina egna kostnader, innefattande men ej
begränsat till rådgivningskostnader i anslutning till arbetet med att genomföra Spendrups
granskning och förhandling av överlåtelseavtalet och andra avtal gällande Transaktionen samt
övriga kostnader som part åsamkas i anledning därav.

Detta Anbud överlämnas av Spendrups den 10 juli 2015 och ersätter det anbud som
Spendrups överlämnade till Regionen den 4 juli 2015.
För Spendrups Bryggedaktiebolag

Gunnar Svensson,

Mats Eski Is,

Vice verkställande direktör

Chefsjurist
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Detta Anbud accepteras och undertecknas av Regionen nedan den 10 juli 2015 och förutsätter
godkännande genom beslut av Regionfullmäktige får att vinna laga kraft.

För Region Gotland

a~·
'"

--+-

Per Lindskog,

Tf Regiondirektör

~G)~
~ Anders Lindholm,

Exploateringsstrateg
./
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2015-xx-xx
RAMAVTAL
mellan
SPENDRUPSBRYGGERIAB
och
REGION GOTLAND

angående förvärv av fastighet i Visby hamn
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DEFINITIONER
" Avtalet"
"Fastigheten"
"Bryggeriet"
"Byggnaden"

skall betyda detta ramavtal angående forvärv av fastighet i Visby hamn.
skall betyda den mark i Visby hamn som Spendrups skall forvärva och på vilken ett
nytt bryggeri skall uppforas.
skall betyda Spendrups helägda dotterbolag Gotlands Bryggeri AB, org. nr.
556467-5055.
skall betyda den byggnad for i forsta hand industriändamål och i andra hand
besöksändamål som Spendrups/Bryggeriet avser att uppfora på Fastigheten.
skall betyda Spendrups Bryggeri AB och Region Gotland.

"Parterna"
"Underliggande
Dokumentation" skall betyda de avtal eller annan dokumentation som har eller skall upprättas enligt
Avtalet.
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AVTAL
MELLAN:
(1)

SPENDRUPS BRYGGERI AB, org.nr. 556079-6871, Box 3806, 143 03 VARBY
("Spendrups"); och
(2) REGION GOTLAND, org.nr. 212000-0803, Visborgsallen 19, 821 81 VISBY,
("Regionen ");
(1) - (2) ovan benämns gemensamt som "Parterna" och individuellt även för "Part".
1

BAKGRUND
Avtalet har tecknats i syfte att reglera vissa övergripande frågor sammankopplade till det
samarbete som Regionen och Spendrups avser att inleda och som avser Spendrups eventuella
förvärv av Fastigheten.
Detta avtal ingås mellan Parterna för att reglera vissa övergripande frågor kopplade till
Fastigheten samt andra förutsättningar för att Spendrups förvärv av Fastigheten skall komma
till stånd.

2

PARTERNAS INTRESSEN

2.1

Spendrups intressen
Spendrups och Bryggeriet intresse är att trygga den framtida försörjningen av produkter som
Bryggeriet tillverkar, marknadsför och försäljer och som har gjort Bryggeriet till ett
framgångsrikt hantverksbryggeri. Nuvarande produktionsanläggning på Gotland har inte den
kapacitet som Spendrups förväntar sig skall tillverkas på Gotland av Bryggeriet. Spendrups
har därför uppvisat ett intresse av att få förvärva Fastigheten från Regionen för att kunna
uppföra en ny produktionsanläggning på. Regionen kan till Fastigheten även ansluta det
behov som Bryggeriet har i form av produktvatten från grundvattentäkt, avlopp för
spillvatten samt elförsörjning. Fastigheten är också så belägen att det möjliggör logistiska
förutsättningar för Bryggeriet att hantera in- och uttransporter på ett effektivt sätt.

2.2

Regionens intressen
Regionens intresse är att möjliggöra en exploatering av det starkt förorenade området så att
sanering sker samtidigt som det på platsen uppförs en väl arkitektonikk gestaltad byggnad
för bryggeri- och visningsverksamhet som blir ett landmärke och symbol för gott
näringslivsklimat på Gotland och en uppskattad mötesplats för besökare och boende.

2.3

Gemensamt intresse
Parterna är övertygade om att en placering av ett nytt bryggeri på Fastigheten kommer
innebära ett stort värde för att i ännu högre grad bygga varumärket Gotland och göra Gotland
till ett högintressant besöksrnål för turister.

3

ÖVERSIKT ÖVER SAMARBETET OCH PARTERNAS ÅTAGANDEN
Samarbetet enligt Avtalet skall utföras enligt följande och i överensstämmelse med i punkten
3.1 - 3.5 överenskomna bestämmelser.
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3.1

Paketering av Fastigheten
Regionen skall efter avstyckning från stamfastigheten forbereda ett kommande forvärv av
Fastigheten genom att paketera Fastigheten i ett svenskt aktiebolag (hädanefter kallat
"NYAB"), som skall vara ett nybildat lagerbolag. Kostnaderna for att forvärva NY AB samt
den stämpelskatt som Regionen drabbas av vid paketeringen skall bäras av Spendrups
oavsett om det Spendrups forvärvar Fastigheten eller inte. Så snart villkoren for forvärvet är
uppfyllda skall Spendrups forvärva NY AB från Regionen på de villkor som i huvudsak
framgår av bifogat aktieöverlåtelseavtal, bilaga 2. Det skall noteras att det i dagsläget inte är
fullständigt klargjort huruvida det är Spendrups eller Bryggeriet som kommer vara den part
som forvärvar NY AB från Regionen forutsatt att villkoren i Avtalet är uppfyllda.
Parterna är överens om att köpeskillingen for samtliga aktier i NY AB (och därmed den
indirekta köpeskillingen for Fastigheten) skall bestämmas enligt foljande beräkningsgrunder:
NY AB:s bundna aktiekapital + 14 mkr såsom bedömt marknadsvärde for Fastigheten
(NY AB förutsätts även vara skuldfritt).

3.2

Omlokalisering av befintliga hyresgäster
Det är Regionens ansvar att omlokalisera de hyresgäster som besitter den byggnad som finns
på Fastigheten idag. Samtliga kostnader for sådan omlokalisering skall bäras av Regionen.

3.3

Rivning och sanering av Fastigheten
Vid analys har det konstaterats att marken på Fastigheten är fororenad och måste saneras. Att
sådan sanering sker i enlighet med berörda myndigheters beslut och tillgänglig expertis
utlåtande är ett villkor for att Spendrups skall forvärva Fastigheten genom ett köp av aktierna
i NY AB. Spendrups önskar fullständig insyn och fullständiga garantier från Regionen på att
sådan sanering har skett i enlighet med vad myndigheter och övrig expertis har foreskrivit.
Spendrups önskar också ha möjlighet att ha synpunkter på planen for sanering innan den
genomfors. Samtliga kostnader kopplade till en sådan sanering skall bäras av Regionen.

3.4

Designprocess, detaljplan och bygglov
Spendrups garanterar att det inom ramen för utformningen av Byggnaden skapas möjligheter
for publika ändamål. Dessa publika ändamål skall vara bryggerivisningar samt
restaurangverksamhet Spendrups
garantera att avgiftsfinansierade bI"'Jggerivisningar
möjliggörs under hela året. Detta skall dock endast ske med en skälig planering for personal
och verksamheten i övrigt. När det gäller garantier kopplat till restaurangverksamheten är det
en fråga för kommande restauratör och möjligheter for densamme att bedriva en
restaurangverksamhet på foretagsekonomiskt acceptabla grunder. Spendrups kan vidare
garantera att fora en löpande dialog med Regionen gällande sagda verksamheters omfattning
och tillgänglighet men att de slutliga besluten kring omfattning och tillgänglighet ligger hos
Spendrups.
Spendrup garanterar vidare att i dialog med Regionen diskutera om det inom ramen for
besöksändmålen i Byggnaden går att, genom löpande information, ytterligare stärka
samarbetet mellan Regionen och Bryggeriet samt bygga varumärket "Gotland".
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Omfattningen och sättet på vilket detta skall genomfåras skall beslutas i samfårstånd mellan
Parterna.
Det är vidare klargjort får Spendrups av Regionen att Byggnaden (inkl. den verksamhet som
skall bedrivas i Byggnaden) inte får förhindra den hamnverksamhet som idag bedrivs och
som fårväntas bedrivas i framtiden. Det är samtidigt av största vikt att materialfårsöjningen
kan ske till och från Bryggeriet på ett effektivt och säkert sätt. Detta skall även belysas i
designprocessen.
Mot bakgrund av ovanstående stycken och inför arbetet med detaljplan och bygglov skall en
gemensam designprocess avseende Byggnaden inledas mellan Parterna i en arbetsgrupp får
detta ändamål. I denna arbetsgrupp skall, förutom företrädare får respektive part på
ledningsnivå, Spendrups husarkitekt och Regionens stadsarkitekt delta.
Inom ramen får designarbetet skall fdljande arbete genomfåras och underlag tas fram:
Alternativskisser i syfte att åstadkomma bästa byggnad på platsen såväl får
industriändamålen som får de publika delarna.
Volymstudier av Byggnaden får att belysa och säkerställa Byggnadens inverkan på
platsen och dess omgivning.
Lokal- och funktionsprogram som bl.a. beskriver den Byggnadens publika del, storlek
och användning av densamma.
Utreda Byggnadens (inkl. den verksamhet som skall bedrivas i Byggnaden) påverkan
på det gångstråk mellan hamnen och Visby stad. Här är bl.a. av vikt att belysa
gångtrafikanters möjligheter att transportera sig samt upplevelsen av gångstråket
mellan hamnen och Visby stad. Hänsyn skall dock tas till Spendrups behov av
materialfårsörjning till och från Bryggeriet.
Utreda Byggnadens (inkl. den verksamhet som skall bedrivas i Byggnaden) påverkan
på den verksamhet som bedrivs idag bedrivs i hamnen men också i fårhållanden till
kommande planerad hamnverksamhet. Hänsyn skall dock tas till Spendrups behov av
materialfårsörjning till och från Bryggeriet kan ske på ett effektivt och säkert sätt.
Möten i arbetsgruppen skall protokollföras. Beslut skall endast ske med full konsensus
mellan Parterna och designfrågor som skapar merkostnader för Spendrups skall Spendrups
äga rätt att neka fårändringar kopplade till Byggnadens utformning om sådana fårändringar
kan anses oskäliga och väsentligen avviker från de direkta merkostnader och Godwillvärden
uppgående till 9 miljoner kronor, vilket beaktats vid beräkningen av köpeskillingen i det
anbud som Spendrups överlämnat till Regionen den 10 juli 2015.
Regionen ansvarar får och skall tillse att arbetet med att ta fram ny detaljplan gällande för
Fastigheten samt bygglovsärende hanteras skyndsamt dock att det måste enligt gällande
lagstiftning.
Det är Spendrups skyldighet att samarbeta med Regionens olika enheter kopplade till
detaljplane- och bygglovsfrågor. När det kommer till planeringen av Byggnaden skall
Spendrups tillse att de önskemål som Regionen framfört om att göra Bryggeriet till ett
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regionalt besöksmål, t.ex. möjliggörande av bryggerivisningar för allmänheten. Spendrups
skall erlägga de kostnader som normalt följer i bygglovsärenden i Regionen.

3.5

Infrastrukturella och verksamhetsanknutna frågor
Parterna skall i samråd arbeta fram en plan parallellt med bygglovsärendet så att samtliga
frågor kopplad till vatten och avlopp, elförsörjning samt trafikfrågor är utredda.
När så bedöms vara nödvändigt för att tillhandahålla Bryggeriet med ytterligare
produktionsvatten så skall Regionen fatta beslut om att finansiera och anlägga en
vattendistributionsledning
med
en
anslutningspunkt
vid
Fastighetens
gräns.
Beräkningsgrunderna för sådan V A-taxa skall Regionen och Spendrups överenskomma om i
samband med att Fastigheten överlåts, men ska utgå ifrån principen att VA-kollektivet ges
kostnadstäckning för nödvändiga investeringar. Den ersättning som Spendrups skall erlägga
till Regionen för nödvändiga investeringar skall baseras på de gängse avskrivningstider och
regelverk som gäller för den här typen av investeringar samt att Spendrups skall erhålla
normal rabatt på brukningsavgiften då Spendrups är en så kallad industriell storförbrukare.
När det gäller tillgången på vatten är Spendrups kravatt det vatten som skall försörja
Bryggeriet skall komma från en grund- alternativt ytvattentäkt. Parterna skall gemensamt
utvärdera i vilken omfattning och var i försörjningskedjan som en eventuell vattenbehandling
skall ske. Primärt skall all vattenbehandling ske i Regionens regi. Spendrups skall ges
möjlighet att analysera recepturen för råvattnet. Spendrups kan inte under några
omständigheter acceptera att vatten leverans sker med avsaltat havsvatten. Parterna skall så
snart det är nödvändigt ingå ett VA-avtal med överenskommen industritaxa.Regionen skall
tillse att utkast till VA-avtal upprättas och bilägges Avtalet, bilaga 3.
För elförsörjningen och elnät skall Spendrups hantera detta direkt med GEAB och teckna
avtal direkt med GEAB. Regionen skall bistå Spendrups med stöd i frågan om att Bryggeriet
skall möjliggöras en anslutningspunkt till den nya strömförsörjningskabeln ner till hamnen.
Regionen har klargjort vilka begränsningar som gäller för verksamhetens bedrivande på
Fastigheten kopplat till buller, trafik etc. vad gäller det miljötillstånd för hamnen som
Fastigheten kommer ligga inom. Det är dock oklart huruvida det tillstånd som idag gäller för
hamnverksamheten skall gälla för Bryggeriets verksamhet i framtiden. Denna fråga skall
utredas av parterna och vara klargjord före det att beslut om förändrad detaljplan skall fattas.
Beslut om förändrad detaljplan måste vara utformat på ett sådant sätt att det möjliggör inoch uttransporter vid Bryggeriet. Det skall noteras att Spendrups klargjort för Regionen att
det är av trafiksäkerhets- och verksamhetsskäl är av vikt att sådana in- och uttransporter sker
genom rundkörning vid Bryggeriet.
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4

AVTALSKONSTRUKTION - UNDERLIGGANDE AVTAL
För genomfårande av vad som överenskommits enligt Avtalet har eller skall få1jande
dokument, nedan "Underliggande Dokumentation" upprättas, samt f61jande åtgärder
vidtas.

Beslut om fårändras
detaljplan får Fastigheten
(Frimärkesplan)
Beslut om beviljat
bygglov
Avtal om aktieöverlåtelse
VA-avtal

Regionen och SpendrupslBryggeriet

Ej klart

Regionen och Spendrups/Bryggeriet Utkast billäges
Avtalet
Regionen och Spendrups/Bryggeriet Ej klart

5

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

5.1

Tolkning
Vid motstridighet mellan Avtalet och Underliggande Dokumentation skall Underliggande
Dokumentation äga fåreträde.

5.2

Tider
Samtliga åtgärder enligt Avtalet och Underliggande Dokumentation beräknas genomfåras i
enlighet med bilagda preliminära tidplan, bilaga 4.

5.3

Överlåtelse av Avtalet eller Underliggande Avtal
Överlåtelse av hela eller vissa delar av Avtalet får ej äga rum utan den andre Partens
skriftliga samtycke därtill.

5.4

Avtalsperiod
Avtalet gäller till dess det faller på grund av att något av villkoren i punkt 5.5 nedan inte
skulle kunna uppfyllas, dock längst t.o.m. 7 mars 2017. Avtalet upphör att gälla om sagda
förutsättningar uppstår och utan krav på skriftlig uppsägning av någon av Parterna om inte
Parterna fattar ett gemensamt beslut att fårlänga avralstiden.

5.5

Villkor
Detta Avtal och dess Underliggande Avtal är villkorade av att:
Avtalet godkänns av Spendrups styrelse senast den 3 september 2015;
Avtalet godkänns av Regionfullmäktige senast den 7 september 2015 och sedan vinner
laga kraft;
Byggnad på Fastigheten är riven och marken är sanerad senast den 7 mars 2017,
Beslut om fårändrad detaljplan, som bl.a. möjliggör in och uttransporter vid Bryggeriet,
fattats senast den 7 mars 201 7:
Beslut om beviljat bygglov fattats senast den 7 mars 2017;
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För det fall någon av de i strecksatserna l och 5 angivna villkoren ej uppfylls skall Avtalet
och Underliggande Dokumentation anses vara till alla delar förfallet, med undantag för vad
som stadgas i punkten 5.6 nedan, om inte Parterna fattar ett gemensamt beslut att förlänga
den aktuella tiden.

5.6

Konsekvenser av att villkor enligt punkten 5.5 ovan ej uppfylls
Parterna är överens om att utreda om Parternas intressen kan tillgodoses på annat sätt och om
de åtgärder som Avtalet stipulerar kan genomföras genom alternativa lösningar.

5.7

Överklagande
Eventuella ökade kostnader som uppkommer för endera av parterna, vad de än må vara, till
följd av att denna fastighetsöverlåtelse överklagas enligt gällande regler om statsstöd, ska
bäras av Spendrup. För att ytterligare öka säkerheten för att en försäljning av Fastigheten inte
riskerar att bryta mot gällande regler om statsstöd skall Parterna före det att fastigheten
överlåts hålla en informell dialog med Näringsdepartementet.

5.8

Tvist
Tvist i anledning av Avtalet eller Underliggande Avtal samt rättsförhållanden hänförliga till
dessa avtal skall lösas genom medling enligt reglerna för Stockholms Handelskammares
Medlingsinstitut (Medlingsreglerna).
Om medling inte leder till att tvisten löses inom den tid som anges i Medlingsreglerna skall
den i stället avgöras av allmän domstol.

Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Datum och ort

Datum och ort

SPENDRUPSBRYGGERIAB

REGION GOTLAND

Namn:

Namn:

Namn:

Namn:
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Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 182
Au § 179

Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg
RS 2015/273
- Ledningskontoret 2015-05-11

Regionstyrelsens beslut
•

Fortsatt beredning av ärendet får ske vid regionstyrelsens sammanträde 18 juni 2015
då ärendet är kompletterat med remissvar från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Landets landsting planerar att utveckla den luftburna ambulanssjukvården. För detta
arbete har en politisk samordningsgrupp tillsats. Under 2014 remitterade gruppen ett
förslag till landets landsting/regioner med ett förslag om att bilda ett kommunalförbund
(ett slags specialkommun) för ambulansflyg. Regionstyrelsen angav då i sitt remissvar
bl.a. att regionen inte var intresserad av att fortsätta samverka kring frågan om ett
medlemskap i ett kommande kommunalförbund. Hälso- och sjukvårdnämnden ansåg
det rimligt att regionen blir medlem men ansåg att kostnadsfördelningen mellan
medlemmarna var otillräcklig reglerad i förslaget till förbunds ordning. Sammantaget
beslutade regionstyrelsen att frågan om medlemskap Region Gotland var för tidigt
väckt.
Samordningsgruppen översände 2015-04-24 bl.a. förslag till förbundsordning inför det
förestående bildandet av kommunalförbundet. Gruppen önskar inril\:tnillgsbeslut från
regionstyrelsen om förbundsordning och övrigt innehåll senast 18 juni 2015 och ett
godkännande av fullmäktige samt val aven ledamot och en ersättare till kommunalförbundets fullmäktige senast 18 september 2015.
Det lxybilJade komnrunförbunJets anJdskapital ska vara ca 9,7 miljoner kronor (rnnkr)
och fördelas på medlemmarna beräknat med 1 kr per invånare 2014-12-31, vilket för
Gotlands del gör 57255 kr. Sammantaget bedömer regionens ledande tjänstemän och
politiker att alternativ saknas till att ansluta sig till det nya kommunalförbundet. Region
Gotland bedöms sannolikt inte kunna klara dessa ambulansflygtjänster tjänster på egen
hand eller att göra upphandlingar som skulle ge bättre villkor än som erbjuds från det
nybildade kommunalförbundet.
Då det i dagsläget inte finns något remissvar från hälso- och sjukvårdsnämnden ska
fortsatt beredning av ärendet ske vid regionstyrelsens sammanträde 18 juni 2015.
Expedieras:
Ledningskontoret - kanslienheten
fJ~~~~~~~d~:

j"''' ..

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

························r~tdr~g~be~~;k~nd~:···

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

. m o

24
REGION GOTLAND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-06-10

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2015-05-27

HSN § 74 Bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg
HSN 2013/97 Tjänsteskrivelse
Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att ansluta
Region Gotland till kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg.

Bakgrund AU § 65
Region Gotland har sedan mars 2013 genom hälso- och sjukvården medverkat i
projektet "nationell samordning av luftburen ambulans sjukvård". Projektet har drivits
av Sveriges Kommuner och Landsting med en styrgrupp bestående av
förtroendevalda från landsting/regioner och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän.

Förvaltningens bedömning
Tillgång till ambulansflyg är viktigt för Gotland när ambulanshelikopter inte kan
användas. Övertagande i offentlig regi av koordinering och sjuksköterskebemanning
innebär större rådighet över resursen. En samordnad upphandling av pilottjänsten
innebär sannolikt att fler och bättre anbud kan erhållas. När den kommunalförbundet
förverkligas finns inte längre någon marknad för flygbolag som erbjuder
sjuksköterskebemannade och medidntekniskt utrustade flygplan som en paketlösning.
En upphandling för Gotlands behov enbart skulle därmed kräva att vi själva sköter
dessa uppgifter liksom flygplanering. En sådan uppgift skulle bli mycket vansklig.
Förslaget till förbunds ordning har sedan utkastet remitterades hösten 2014 efter
inspel från flera landsting/regioner genomgått stora förbättringar och känns nu kunna
ligga till grund för region Gotlands ställningstagande till ansökan om medlemskap.
Paragrafen är omedelbar justerad.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att ansluta
Region Gotland till kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg.
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Ärendenr RS 2015/273
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 11 maj 2015

Regionstyrelsen

Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg
Förslag till beslut
• Region Godand ska bilda kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg
tillsammans med de övriga landstingen/regionerna i Sverige, Region Skåne,
Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region
Östergödand, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen,
Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget
Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg,
Region Godand, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region
Jämdand/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting.
• Förslag till förbundsordning godkänns, bilaga B.
• Region Godand godkänner förslaget till samverkansavtal mellan förbundet och
Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens
läns landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting, bilaga 2.
• Region Godands andel, 57 255 kronor, av förbundets andelskapital på 9747 375
kronor, ska inbetalas per den 5 januari 2016, bilaga 4.
• Regin Godand godkänner preliminär budget som ställs till förbundets förfogande
enligt bilaga Sa.
• Region Godands andel, 44 823 kronor, avseende 20 procent av förbundets fasta
kostnader enligt preliminär budget 2016, se bilaga Sb, ska inbetalas per den 5
januari 2016.
• Samverkansnämnden Stockholm-Godand får uppdrag att nominera ledamot till
förbundets styrelse.
• Regionens kostnader för deltagande i kommunalförbundet ska belasta hälso- och
sjukvårdsnämndens budget.
Bakgrund
Sedan några år tillbaka har de landsting som står i begrepp att utveckla den luftburna
ambulanssjukvården bildat en politisk samordningsgrupp. Under 2014 remitterade
gruppen ett förslag till landets lands ting/ regioner med ett förslag om att bilda ett
kommunalförbund (ett slags specialkommun) för ambulansflyg.
Regionstyrelsens svarade på remissen 2014-09-25 och angav bl.a. att när det gäller
medlemskapet i ett kommande kommunalförbund så var regionen intresserad att
fortsätta samverka kring dessa frågor. Hälso- och sjukvårdnämnden ansåg det rimligt
att regionen blir medlem med ansåg kostnadsfördelningen mellan medlemmarna var
otillräcklig reglerad i förslaget till förbundsordning. Sammantaget beslutade
regionstyrelsen att frågan om medlemskap Region Godand var för tidigt väckt.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Nuläge
Region Godand mottog 2015-05-24 ett flertal dokument från samordningsgruppen
inför det nu förestående bildandet av kommunalförbundet, se bilaga A -B och 1-7.
Förslaget till förbundsordning omfattar samliga landets landsting/regioner, även
region Godand. Utöver följbrevet från projekdedaren medföljer 6 bilagor vilka utgör
grund för de punkter landstingen/regionerna ska fatta beslut om.
I följ brevet anges att underlagen och ärendet har beretts under ett par år och har nu i
vinter/vår beslutats i den nationella politiska styrgruppen för luftburen
ambulanssjukvård samt nyligen på landstingsledningsseminariet på Högberga där
flesta landstings ordförande/vice ordförande och direktörer fanns med.
Det påpekas också att det är viktigt att ärendet behandlas skyndsamt så att beslut
kan tas i landstings/regionstyrelse samt i fullmäktige på datum som anges i bifogat
beslutsbrev. Den 18 juni respektive 18 september är två viktiga datum för beslut då
styrgruppen önskar inriktningsbeslut från regionstyrelsen om förbundsordning
och övrigt innehåll den senast den 18 juni och ett godkännande av fullmäktige
samt val aven ledamot till kommunalförbundets fullmäktige senast den 18
september.
Inbetalning av andelskapital och viss del av initiala fasta kostnader, för Region
Godand sammanlagt 102 078 kr, ska inbetalas senast den 5 januari 2016.

Ledning
Kommunalförbundet fullmäktige ska bestå aven ledamot och en ersättare från varje
medlem. Förbundets fullmäktige utser en styrelse av minst sju ledamöter och sju
ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen. Respektive
samverkansnämnd ska nominera ledamöter till förbundets styrelse. Förbundets kansli
ska ha sitt kontor i Umeå och verksamheten leds aven förbundschef.
Ekonomiskt åtagande vid ett medlemskap
Det nybildade kommunförbundets andelskapital ska vara ca 9,7 mnkr och fördelas på
medlemmarna beräknat med 1 kr per invånare 2014-12-3, vilket för Godands del gör
57255 kr.
F örbundet får ta upp lån på högst 600 mnkr, i annat fall krävs godkännande av
samtliga medlemmar fullmäktige. Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i
bolag eller förvärva fast egendom utan samtliga medlemmars fullmäktige. Varje
medlem har ansvar för förbundets skulder i förhållande till medlemmens andel av
andelskapitalet, vilket för Region Godands del är ca 0,6 procent.
För en ha solidarisk fInansiering av förbundets fasta kostnader har tagits fram en
prismodell som både bygger på landstingens invånarantal (45%) och dessa yta (55%).
De fasta kostnaderna avser drift av koordineringscentral, ordinarie
sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och underhåll av medicinteknisk
utrustning samt administration. Den totala fasta årskostnaden uppskattas till ca 26
mnkr vilka fördelas på medlemmarna efter antalet flygtimmar, för Godands del 84
timmar under 2012, vilket innebär ca 224 000 kr, se bilaga 3.
Förbundet ska äga och fInansiera sex flygplan på 400 -550 mnkr, medan drift och
underhåll ska upphandlas av fristående operatör. Den rörliga kostnaden för de
faktiska flygtjänsterna faktureras till beställande landsting. Kostnader för särskilda
vårdteam (neonantal, ECMO och IVA) faktureras beställande landsting från det
landsting som tillhandhåller det aktuella teamet.
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Ambulansflygverksamheten beräknas starta 2018 varför en preliminär budget
upprättats för åren 2016-2018. För 2016 beräknas de fasta kostnaderna uppgå till 20
% (Gotlands del 44 823 kr), bilaga 5b och för 2017 till 50 % (Gotlands del 112 058
kr) och 2018 till 100 % (Gotlands del 224 113 kr), se bilaga 5a.

Internremiss
Från hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i dagsläget inget yttrande kommit i detta
ärende.
Bedömning
Den samfällda bedömningen i dagsläget bland regionens ledande tjänstemän och
politiker är att det knappast inte finns något alternativ till att ansluta sig till det nya
kommunalförbundet. Genom medverkan av företrädare från regionens
sjukvårdsverksamhet har en bättre fördelning för de fasta kostnaderna uppnåtts för
regionens del. Att Region Gotland skulle kunna klara dessa ambulansflygtjänster
~änster på egen hand eller att göra upphandlingar som skulle ge bättre villkor än som
erbjuds från det nybildade kommunalförbundet framstår inte som särskilt sannolikt.
Region Gotland bör därför ansluta sig till bildningen av ett kommunalförbund för
svenskt ambulansflyg.
Regionens kostnader för deltagande i kommunalförbundet ska belasta hälso- och
sjukvårdsnämndens budget.

Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

ABeslutsbrev
B Förbundsordning
1 Sammanställning av remissvar ang bildande av kommunalförbund
2 Samverkansavtal mellan Kommunförbundet och Västerbottens landsting
3 Fördelningsmodell fasta kostnader

Bilaga 4 Fördelning av andelskapital
Bilaga Sa Preliminär budget 2016 och kalkyl 2017-2018
Bilaga Sb Preliminär budget 2016 avseende 20 % av fasta kostnaderna
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