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Försäljning av fastighet. Visby Kometen 1
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Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-12-15, § 324
• Ledningskontoret 2016-12-13 med köpekontrakt
Bilaga: Regionstyrelsen 2012-06-19, § 206. Fastighetsförsäljning av
äldreboenden m.m.
Regionstyrelsen 2012-11-01, § 287. Effektivisering av
användandet av lokaler.

Ärendet med dess handlingar finns även publicerade på Region Gotlands
hemsida

Ärendenr RS 2016/816

Ledningskontoret

Handlingstyp Försäljning

Per-Eric Edlund

Datum

12 december 2016

Regionstyrelsen
Region Gotland

Försäljning av fastigheten Visby Kometen 1
Förslag till beslut

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner bifogat förslag till
köpekontrakt samt försäljning.
Sammanfattning

Fastigheten Visby kometen 1 har funnits till försäljning sedan 2012 och efter
förnyad utläggning på den öppna marknaden har en köpare efter budgivning
utsetts. Beslut att sälja fastigheten har fattats av RS 2012-0619 § 206 samt som
ett led i effektivisering av lokaler Rs 2012-11-01 § 252.
Bakgrund

Fastigheten Visby kometen 1 förvaltas av fastighetsförvaltningsavdelningen vid
teknikförvaltningen sedan länge. Den inrymmer huvudsakligen gymnasieskola
och konstskola alltså utbildningslokaler men också kontorslokaler mm. Region
Gotland har en mycket liten andel egen verksamhet i lokalerna och den
huvudsakliga ytan upptas av extern verksamhet. Detaljplanen tillåter handel (ej
livsmedel), kontor (ej hotell), småindustri och hantverk, samt skola. Högsta
exploatering 0,7 bruttoarea per fastighetsarea. Det finns en ganska stor
outnyttjad byggrätt på fastigheten. Hänsyn har inte tagits till värdet på
byggrätten vid beräkning av begärt utgångspris. Som ett led i uppdraget att
effektivisera regionens användande av sina fastigheter och lokaler föreslås att
fastigheten säljs. Ärendet är i enlighet med beslut i RS 2012-06-19 § 206 samt
beslut i RS 2012-11-01 §252 .
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2016/816

Per-Eric Edlund

Bedömning

Försäljningen följer fastställda riktlinjer för försäljningar samt tidigare beslut i
Regionstyrelsen (angivna under bakgrund ovan)
Fastigheten har bedömts ha ett värde om 13 500 000 kr. Driftnetto 2016 är ca
919000kr per år men varierar över tid. Bokfört värde ca 10 786 429 kr.
Försäljningssumman är efter budgivning bestämd till 17 500 000 kr vilket ger
en realisationsvinst om
ca 6 700 000 kr. Därtill tillkommer kostnader för mäklararvode.

LEDNINGSKONTORET

Peter Lindvall
regiondirektör
Bilaga: Köpekontrakt
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PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 206
Fastighetsförsäljning av äldreboenden m.m.
RS 2012/234

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-05-07-09och 11:e, § 145
- Ledningskontoret 2012-06-11
- GotlandsHem 2012-06-18

Regionstyrelsens arbetsutskott har på budgetberedningen gett ledningskontoret i
uppdrag att fortsätta arbetet med att undersöka förutsättningarna för försäljningen av
Region Gotlands äldreboenden. Diskussion ska bland annat föras med GotlandsHem.
Uppdraget ska genomföras snarast och avrapporteras augusti 2012.
AB GotlandsHem har i skrivelse meddelat att de i sin strategiska plan beslutat att
verksamheten ska koncentreras till bostäder. En utökning av nuvarande bestånd för
äldreboende ställer stora krav på driftsorganisationen och bolaget ser svårigheter
med ett övertagande.
Ledningskontoret har fört diskussioner med representanter för två olika företag med
intresse av långsiktigt ägande av fastigheter, med lokaler, för offentlig verksamhet.
De indikativa bud som företagen lämnat visar att de aktuella fastigheterna skulle
kunna inbringa mellan 200 och 300 miljoner kronor och en affär skulle kunna
medföra en viss reavinst. Ledningskontoret har för avsikt att göra en oberoende
värdering av de aktuella fastigheterna.
Kontoret har föreslagit att de får fullfölja förhandlingarna med intressenter om
försäljning av fastigheterna och återkomma med förslag till avtal.
Yrkande:

Lars Thomsson (C) yrkade att ledningskontoret endast får i uppdrag att fortsätta
förhandlingarna.
Ordföranden ställde proposition på Lars Thomssons yrkande och fann att det hade
vunnit majoritet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 206 forts.
Regionstyrelsens beslut
• Regionstyrelsen beslutar att ge ledningskontoret i uppdrag att fortsätta
förhandlingar med intressenter om försäljning av fastigheterna Stucks 1:297
(Stuxgården Fårösund), Kilåkern 2 (Kilåkern Slite), Fasanen 10 (Vårdcentrum
Hemse), Romakloster 1:37 (Klostergården Roma), Kometen 10 (Konstskolan
Visby) samt Ganne 1:29 (planerat äldreboende Östergarn). Efter genomförd
förhandling ska ledningskontoret återkomma till regionstyrelsen. Som ett
underlag för bedömning av affären ska en oberoende värdering av fastigheterna
göras.
Expedieras:
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

