Komplettering

Regionfullmäktiges sammanträde 2016-12-19

KOMPLETTERINGAR

Ärende 22 – Bolagsordning i Gotlandshem värme AB samt
ändrad styrelsesammansättning
Regionstyrelsen 2016-12-14, § 317

Ärende 25 – Motion – Håll Gotland rent
•

Ärendet utgår. Regionstyrelsens beslutade att ärendet återremitterades till
ledningskontoret för hörande av berörda nämnder.

Ärende 26 - Avsägelser och val
Omedelbar justering önskas

Avsägelser i regionfullmäktige

•
•

Rasmus Myrvälders (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige
Lisa Blochmanns (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige

Förslag från partierna:
a)

Ny ersättare i byggnadsnämnden 2016-12-19 – 2018-12-31
(efter Karin Gardell, MP)

(MP) Jörgen Renström, Tranhusgatan 43, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i MP-gruppen

g) Lisa Blochmanns (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden
h) Anne Fowlers (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden
i)

Ny ersättare i tekniska nämnden 2016-12-19 – 2018-12-31

(efter Anne Fowler, V)

(V)

Joan Sundin, Lännavägen 17 B, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i V-gruppen

j)

Blerina Rabushajs (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i gymnasie- och
utbildningsnämnden

k)

Ny ledamot i gymnasie- och utbildningsnämnden 2016-12-19 – 2018-12-31
(efter Blerina Rabushaj, MP)

(MP) Heidi Plisch, Gutevägen 25, 621 46 Visby

Ärende 32 – 37 – Interpellationer
Utskick av interpellationerna missades i kallelsen,
(är inlagda på hemsidan)
• Anna Hrdlickas (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om bostadsrättsföreningen Hermelinen i Åre

• Hannes Müllers (SD) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om att Regions Gotland i möjligaste mån undvika annonsering och prenumeration
av Gotland medias produkter

• Anna Hrdlickas (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om veckodagsparkering för enklare underhåll

• Stefan Nypelius (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om erfarenheter av tidigare försålda fastigheter

• Stefan Nypelius (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om riktlinjer vid försäljning av fastigheter

• Anna Hrdlickas (M) interpellation till byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan
Nordblom (MP) om effektivitet i bygglovshanteringen

Ärende 32, 33, 34, 35, 36 och 37
•

Interpellationssvar

Extra ärende 40
Ärende 40 – Försäljning av fastighet. Visby Kometen 1,
konstskolan.
•
•

Regionstyrelsen 2016-12-15, § 324
Ledningskontoret 2016-12-13, köpekontrakt
Bilaga: Regionstyrelsen 2012-06-19, § 206. Fastighetsförsäljning av
äldreboenden m.m.
Regionstyrelsen 2012-11-01, § 287. Effektivisering av användandet av lokaler.

ORDFÖRANDEN

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-12-14

RS § 317

Bolagsordning för Gotlandshem Värme AB samt
val av ledamöter

RS 2016/782

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

GotlandsHem ABs förslag till ändringar i bolagsordningen för GotlandsHem
Värme AB godkänns förutom att lägsta antalet styrelseledamöter ska vara minst
2.
• Till ledamöter i styrelsen för GotlandsHem Värme AB utses Elisabeth Kalkhäll
och Mats Ågren och till suppleanter utses Marcus Åslund (ersättare för Elisabeth
Kalkhäll) och Rolf Öström (ersättare för Mats Ågren).
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

GotlandsHem AB har ett dotterbolag, GotlandsHem Värme AB, som producerar
och levererar fjärrvärme, företrädesvis till GotlandsHems egna fastigheter.
På grund av personalförändringar hos ägaren GotlandsHem behöver dels bolagsordningen för GotlandsHems Värme AB ändras och dels utses nya ledamöter till
bolaget för anpassning till den nya lydelsen av bolagsordningen.
Ändring i bolagsordningen ska godkännas av regionfullmäktige. Även ledamöter
i styrelsen ska utses av regionfullmäktige.
De ändringar som önskas i bolagsordningen är i § 8 som avser minskning av lägsta
antalet styrelseledamöter till 1 mot tidigare 3 samt att det införs 1 till 3 suppleanter
mot tidigare noll suppleanter. Nuvarande bestämmelse i samma paragraf att styrelsen
inom sig utser ordförande och vice ordförande tas bort. Det innebär i praktiken att
bolagsstämman kan välja styrelseordförande, men om så inte sker, får ordförande
utses inom styrelsen. En styrelseordförande måste anmälas till Bolagsverket.
I § 9 görs ett mindre texttillägg genom att orden ”i förekommande fall” skjuts in i
texten mellan ”styrelsens och …... verkställande direktörens ”.
GotlandsHem önskar att regionfullmäktige utser följande ledamöter och suppleanter
till styrelsen för GotlandsHem Värme AB i enlighet med den nya bolagsordningen.
Ledamöter: Elisabeth Kalkhäll och Mats Ågren. Suppleanter: Rolf Öström (ersättare
för Mats Ågren) och Marcus Åslund (ersättare för Elisabeth Kalkhäll).
Bedömning

Ledningskontoret har inga erinringar emot GotlandsHem ABs förslag.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-29
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen bestämde att det ska vara minst 2 styrelseledamöter i bolaget, vilket
ska intas i bolagsordningen.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Från: Rasmus Myrvälder [mailto:rasmus@agro.se]
Skickat: den 6 december 2016 13:38
Till: Lars Frank
Ämne: Avsäger mig uppdraget för SD
Hej Lars.
Enligt telefonsamtalet.
Här med avsäger jag mig uppdraget som Kommunfullmäktige för
Sverigedemokraterna.
Vänliga hälsningar Rasmus Myrvälder

_________________________________

Rasmus Myrvälder

Agro Maskiner Gotland AB
Besöksadress: Stenkyrka Stenstugu 431
+46 73 18 19 705 Mobil
+46 498 272035 Direkt
www.agro.se

Änr

2016 -12- O 7
Fårö 2016-12-01

REGION GOTLAND

l- Ordinarie ledamot i Regionfullmäktige ( för Centerpartiet, Gotland)
2:

ordinarie .edamot i Barn och utbi.dningsnämnden ( för Centerpartiet, Gotland)

Uppsägningen gäller from dags datum: 2016-12-01

Vänliga hälsningar Lisa Blochmann, Centerpartiet, Gotland

Från: Anne Fowler [mailto:anne.fowler@gmail.com]
Skickat: den 12 december 2016 13:27
Till: Lars Frank
Kopia: brittis.benzler@telia.com
Ämne: Uppsägning av förtroendeuppdrag

Hej,
Jag vill härmed formellt avsäga mig förtroendeuppdraget som ersättare i tekniska
nämnden.
Vänliga hälsningar
Anne Fowler
Gerum Smiss 115
623 56 HEMSE

Från: Blerina Rabushaj [mailto:Blerina.Rabushaj@hotmail.com]
Skickat: den 14 december 2016 19:55
Till: Lars Frank
Ämne: Avsägelse

Hej!
Jag vill härmed avsäga mig mitt uppdrag som ordinarie ledamot för miljöpartiet i
gymnasie och vuxenutbildnings nämnden.
Bästa Hälsningar
Blerina Rabushaj

Visby 2016-11-21

Interpellation: Brf Hermelinen i Åre
Till:
Björn Jansson

Brf Hermelinen i Åre
På sidan 58 i årsredovisningen för 2015 an man under not 24, Finansiella anläggningstillgångar, läsa att
koncernen har tillgångar/aktier i Brf Hermelinen. I Åre. Föreningen registrerades 1987 och består av 41
lägenheter. Två av dessa syns i regionens årsredovisning. Eller snarast 25 % av dessa två lägenheter
eftersom de förefaller vara knutna till GEAB som äger 75 %.
Bostadsrättsföreningen ligger i Björnen i Åre och har adress i Saltsjöbaden (det vill säga adress till den
som är föreningens kontaktperson).
Men frågan är varför Region Gotland har dessa lägenheter? Vem kan nyttja dem? Ger de någon intäkt?
Vad kostar de?

Jag undrar därför:
• Varför äger vi (eller deläger) bostadsrätt(er) i Åre?
• Intäkter/kostnader knutna till dessa lägenheter?
• Vem har rätt att nyttja dessa bostadsrätter?
• Har någon anställd eller politiker i Region Gotland nyttjat dessa bostadsrätter?

Anna Hrdlicka (M)

Klintehamn 26 nov 2016

Interpellation
Till: Regionstyrelsens ordförande
Om: Gotlands Media AB och dess produkter

Min fråga till regionstyrelsens ordförande är: Bör Region Gotland och dess
verksamheter i möjligaste mån undvika annonsering i och prenumeration
av Gotlands Media´s produkter?
Skälen till att jag anser att regionen skall göra detta är i korthet följande:
1. Papperstidningarna GT och GA når genom minskade upplagor successivt allt mindre andel av
hushållen på ön. Om man vill nå alla hushåll med information är GOTLAND GRATISTIDNING ett
bättre och kostnadseffektivare alternativ.
2. Gotlands Media AB´s produkter GA, GT och websidan helagotland.se har fått en alltför låg
kvalitet på sin nyhetsförmedling och skadar samhälls- och debattklimat genom detta. I två
sammanhang tycker jag detta under senare tid blivit särskilt tydligt.
För det första tycker jag att man tydligt frångått strävan till opartiskhet i sin nyhetsförmedling kring
asylmottagande och ensamkommande flyktingbarn där man medvetet endast publicerar "goda"
nyheter och undviker "dåliga" nyheter. På sista tiden har rena hets och förtalskampanjer där
människor som är kritiska mot asylpolitiken utmålats som rasister och nazister. Uthängningen av en
intervjuad kvinna på helagotland.se under en bild på en nazistdemonstration och
ledarsidesartikeln i GT av Erik Fransson där hon utpekades men inte nämndes vid namn antagligen
för att undgå åtal för ärekränkning är flagranta exempel.
För det andra har man på kvällstidningsmanér satt i gång och underblåst drev med avsättningskrav
mot olika makthavare på ön. Problemet med att regionen sålt fastigheter för billigt och inte så
sällan till aktörer med politisk koppling kokade man ned till ett avsättningsdrev mot
regionstyrelsens ordförande Åke Svensson. Problemet med ett flertal sexuella övergrepp mot
minderåriga av flera förövare i en församling på ön kokades ned till avsättningskrav på biskopen.
Gotlands Media har i genom det framkallat en kuslig och ängslig stämning bland makthavare och
blivande sådana för att själva bli utsatta. Däremot har de underliggande och reella problemen inte
diskuterats.

Hannes Müller
Klintehamn

Vi sb y 2 0 1 6 -1 1 -2 1

Interpellation: Veckodagsparkering för enklare underhåll
Till:
Tommy Gardell
Veckodagsparkering för enklare underhåll
Under förra mandatperioden frågade jag flera gånger i Tekniska nämnden om "veckodagsparkering", tror
till och med att jag motionerade om det. Svaren då var nedslående - Det gick inte, fungerade inte och
behövdes inte. Känslan av "not invented here" är väl det bestående intrycket av reaktionerna. Det och att
det påstods att gotlänningarna inte skulle vara förmögna att läsa trafikskyltar.
Men, faktum kvarstår. Vid de sällsynta vintrar då vi får snö kan Regionen inte röja undan snön med
mindre än att gator stängs av - och då med osäkert resultat. Städning och snöröjning av Gotlands gator
och torg blir eftersatt och måste vara mycket svårt och dyrt att planera. Faktum är att man mycket ofta
ser bilar som sopar Endre-, Follingbo, Stenkumla- eller Söderväg. Men så gott som aldrig de mindre
gatorna, eller för den delen innerstaden. Där bilar alltid kan parkera kan ingen städning eller snöröjning
ske. Förmodligen är också påståendet om gotlänningarnas oförmåga att läsa skyltar falskt.
Andra kommuner - på fastlandet - har veckodagsparkering. För dem innebär begreppet:

Begränsningen av parkeringstiden - t ex en natt 0-6 eller dag 8-17 per vecka - finns till för att
vägen ska vara åtkomlig för olika sorters service, till exempel städning, snöröjning, upptagning av löv
och sand. Under den så kallade städdagen är det parkeringsförbud på vägen. Du ser på skylten vilken
dag och tid det är förbjudet att parkera. Förbudet gäller oavsett om service utförs på vägen eller inte.
Förbudet
gäller även helgdagar (röda vardagar).
När det är snö är det meningen att städdagen ska användas till att ploga in vallarna som tidigare bildats
mot parkerade bilar till trottoarens kantsten. Städdagen kan också användas för att forsla bort snö.
Tiderna förändras och nu är en ny parkeringsstrategi på gång och när det är stora krav på besparingar bland annat genom effektiviseringar - är frågeställningen åter aktuell. Jag upprepar därför min fråga, med
något fler nyanser.
Min fråga lyder:
• Anser Tommy Gardell att gatustädning och snöröjning kan bedrivas effektivare med hjälp av
veckodagsparkering?
• Anser Tommy Gardell att gotlänningars påstådda oförmåga att läsa trafikskyltar är ett skäl att inte införa
veckodagsparkering?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellation

Till Regionstyrelsens ordförande, Björn Jansson
Ang erfarenheter av tidigare försålda fastigheter
Region Gotland genomförde under 2013 flertalet försäljningar av
fastigheter. Efter några år bör det nu gå att göra utvärderingar av vilka
erfarenheter man kan dra av dessa.

Jag undrar därför:
Hur har hyres- och driftkostnaderna utvecklats för berörda fastigheter?
Hur har det fungerat med fortlöpande verksamhetsanpassningar?
Vem har bekostat eventuella tillkommande investeringar?
Hur har det påverkat Region Gotlands totala förmögenhet?
Har det givit förväntad sänkning av kapitalkostnader?
Bro 2016-11-21

Stefan Nypelius

Interpellation

Till Regionstyrelsens ordförande, Björn Jansson
Ang riktlinjer vid försäljning fastigheter
2014 antogs riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter
Där framgår bland annat
”Huvudregeln är att försäljning av bebyggda fastigheter, exempelvis
gamla skolor eller andra verksamhetslokaler som inte längre behövs inom
regionens verksamhet, alltid ska ske som en öppen försäljning i full
konkurrens. Genomförande av försäljningen ska skötas av
fastighetsmäklare med vilken regionen har tecknat avtal”.
”I vissa fall, till exempel när byggnad inom fastighet ägs av hyresgäst,
arrendator eller annan, samt när fastighet under lång tid förhyrts och
disponerats av annan, kan direkt försäljning övervägas. Försäljningspriset
ska dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.”
Anser du att dessa riktlinjer följs vid den av majoriteten
planerade försäljningen av Visby Kanonen 1?
Om nej:
Vilka skäl anser du att det finns att frångå riktlinjerna?
Om Ja:
På vilket sätt anser du att riktlinjerna följs?
Bro 2016-11-21

Stefan Nypelius
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Interpellation: Effektivitet i bygglovhanteringen?
Till:
Karl-Allan Nordblom

Effektivitet i bygglovhanteringen?
I tidigare interpellationssvar (kring ärendet med belysningsfrågan vid Björnen 1 & 2) angav Karl-Allan
Nordholm att tjänstemännen på bygglovssidan inte tidför sina ärenden. Samtidigt anges i
delårsrapporten att det pågår ett arbete med att kartlägga hur mycket tid handläggarna använder för
handläggning - för att få bättre kontroll på både flöde och ekonomi.
Nu ligger ett ärende i Regionstyrelsen som handlar om att Karl-Allan Nordholm och BN vill höja timtaxan
för bygglov och plan till 920 kr/timme.
Behovet av kostnadstäckning räknas ut genom en division av "summa kostnader/handläggare" och
"handläggningstimmar" - oklart varifrån dessa siffror hämtad då byggnadsnämndens ordförande angivit
att man inte för tid per projekt. Resultatet (inklusive OH/gemensamma kostnader) ger en timkostnad på
920 kr.
Skulle man ta bort de gemensamma kostnaderna skulle timpriset hamna på cirka 610 kr per timme,
antagligen mer rimligt. Noterbart är att handläggningstiden är 946 timmar per handläggare - av en
årsarbetstid på cirka 1650 timmar, det vill säga att effektiv handläggningstid är 58 % av arbetstiden.
Låt oss jämföra med de konsulter regionen upphandlar i denna sektor, t ex i utredningar och
arkitektarbeten. Där ligger kostnaderna runt 700-750 kr per timme. Vid upphandling får man också arbete
för alla timmar man köper - rimligen bör den effektiva handläggningstiden kunna öka från 45 % till bortåt
75 % - den egna tiden inräknad.
Jag undrar därför:
• Varför väljer byggnadsnämndens ordförande att gå fram med en höjning snarare än att upphandla
kompetensen och sänka taxorna?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellationssvar
2016-12-19

Bostadsrättsföreningen Hermelinen i Åre
Interpellationssvar.
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har ställt ett antal frågor till mig om Brf Hermelinen i Åre.
Mitt svar:
I interpellationen nämns att koncernen Region Gotland har tillgångar i
bostadsrättsföreningen Hermelinen i Åre. Det är riktigt att Gotlands Energi AB (GEAB)
som är ett av de bolag som Region Gotland är delägare i, äger två lägenheter i
bostadsrättsföreningen. Region Gotland äger 25 procent av GEAB och därmed ingår
bolaget i Region Gotlands sammanställda redovisning enligt gällande redovisningsregler.
Ingen del av bolagens tillgångar eller skulder ingår i Region Gotlands egen balansräkning.
Varför äger vi (eller deläger) bostadsrätt(er) i Åre?
De två lägenheterna innehas av GEAB. GEAB:s styrelse tog beslut om att införskaffa
lägenheterna till sin personal 1988. Bakgrunden var den goda utveckling GEAB haft sedan
starten 1978 och var ett tecken på erkännande.
Intäkter/kostnader knutna till dessa lägenheter?
Sedan lägenheterna införskaffades har kostnaden för lägenheterna generellt täckts av de
intäkter som GEAB fått för uthyrningen.
Vem har rätt att nyttja dessa bostadsrätter?
Som anställd på GEAB har man rätt att hyra en lägenhet till självkostnadspris plus
förmånsbeskattning. Lägenheterna hyrs ut via företaget Skistars omsorg de veckor då ingen
medarbetare på GEAB vill hyra lägenheten. Då lägenhet hyrs ut via Skistar tillämpas
marknadsprissättning.
Har någon anställd eller politiker i Region Gotland nyttjat dessa bostadsrätter?
Så långt tillbaka som det varit möjligt att undersöka (2002) har ingen styrelseledamot nyttjat
lägenheterna. Följaktligen har ingen politiker eller tjänsteman inom Region Gotland nyttjat
lägenheterna.
Visby 20161219

Björn Jansson

Regionstyrelsens ordförande

Interpellationssvar
2016-12-19

Bör Region Gotland och dess verksamheter i
möjligaste mån undvika annonsering i och
prenumeration i Gotlands medias produkter?
Interpellationssvar.
Ledamoten Hannes Müller har i en interpellation ställt följande fråga.
Bör Region Gotland och dess verksamheter i möjligaste mån undvika annonsering i och prenumeration i
Gotlands medias produkter?
Mitt svar är nej.
När det gäller annonsavtal så har Region Gotland valt att ha ett regionövergripande avtal
med Gotlandsmedia. Bedömningar görs och beslut fattas om vilka produkter eller kanaler
som mest effektivt når den målgrupp som man för tillfället behöver nå. Det finns genom
detta avtal inget hinder mot annonsering i andra produkter, i andra tidningar eller på andra
webbsidor än just Gotlandsmedias.
Det är också viktigt för regionen att synas och finnas i sammanhang som inger förtroende,
har hög trovärdighet och som respekterar grundläggande värderingar, följer svensk lag osv.
Region Gotland värderar kvalitativ, granskande och opartisk journalistik högt och det är ett
fundament i ett demokratiskt samhälle.
Visby 20161219

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Interpellationssvar
2016-12-19

Veckodagsparkering för enklare underhåll
Interpellationssvar.
Anna Hrdlicka ställer följande frågor i sin interpellation:
•

”Anser Tommy Gardell att gatustädning och snöröjning kan bedrivas effektivare
med hjälp av veckoparkering

Svar: Städning och snöröjning kan idag bedrivas utan begränsningar av parkeringstiden. Vid
vårsopningen sätts parkeringsförbud upp efterhand som gatorna skall sopas. Om det
behövs för att ta bort snövallar sätts tillfälliga parkeringsförbud upp på aktuell gata.
Ansvariga för gatuskötseln har inga önskemål om veckodagsparkering. Om
veckodagsparkering skulle införas måste dessa restriktioner tillses och
felparkeringsanmärkningar utfärdas. Eventuellt måste fordon flyttas. Befintlig driftbudget
medger ingen utökad gaturenhållning vilket en städdag skulle innebära. Om
felparkeringsanmärkningar utfärdas och sen städningen eller snöröjningen uteblir kommer
det att innebära många missnöjda medborgare. Skyltning av veckodagsparkering skulle även
medföra en ökning av trafikskyltarna i innerstan, vilket inte är önskvärt.
•

”Anser Tommy Gardell att gotlänningars påstådda oförmåga att läsa trafikskyltar är
ett skäl att inte införa veckoparkering?

Svar: Nej det anser jag inte. Däremot anser jag att ovanstående svar ger skäl till att inte
genomföra skyltning av veckodagsparkering.
Visby 2016-12-14
Tommy Gardell
Ordförande Tekniska Nämnden

Interpellationssvar
2016-12-19

Erfarenheter av tidigare försålda fastigheter
Interpellationssvar.
Stefan Nypelius (C) har i en interpellation ställt frågan om erfarenheter av tidigare försålda
fastigheter.
Mitt svar:
Hur har hyres- och driftkostnaderna utvecklats för berörda fastigheter?
Merkostnaden jämfört med om fastigheterna hade varit kvar i regionens ägo är totalt ca 2,5
mnkr. I beräkningen antas att regionens kostnadsutveckling varit ca 1 procent. Det är något
mer än merkostnaden på 2 mnkr som beräknades vid beslutet om försäljning.
Hur har det fungerat med fortlöpande verksamhetsanpassningar?
Några större verksamhetsanpassningar har inte gjorts, två större anpassningar diskuteras
just nu.
Vem har bekostat eventuella tillkommande investeringar?
Se svar ovan.
Huvudregeln är dock att tillkommande investeringar ska bekostas av hyresvärden och
läggas på hyran. Det kan i särskilda fall diskuteras att regionen ska bekosta en sådan
beroende på vad det är och vad kostnaden beräknas bli.
Hur har det påverkat Region Gotlands totala förmögenhet?
Region Gotlands förmögenhet i form av anläggningstillgångar kontra eget kapital:
Tillgångar i form av mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
2012: 2 849 tkr
2013: 2 717 tkr
2015: 3 027 tkr
Eget kapital
2012: 1 647 tkr
2013: 1 823 tkr
2015: 1 760 tkr

Eget kapital i förhållande till summa skulder
2012: 1 647/1 654 = 99,6%
2013: 1 823/1 400 = 130,2%
2015: 1 760/1 538 = 114,4%
2013 ökade eget kapital och anläggningstillgångarna minskade med anledning av
försäljningen. 2015 hade anläggningstillgångarna ökat igen pga investeringar.
Det egna kapitalet har minskat pga negativt resultat 2015. Förhållandet mellan skulder och
eget kapital har förändrats både med anledning av att det egna kapitalet har minskat men
också för att låneskulden har ökat. De långfristiga lånen har till dags dato ökat med ca 200
mnkr sedan 2013.
Har det givit förväntad sänkning av kapitalkostnader?
I beslutet om försäljning Rf § 86, 2013-09-09, står att nettokapitalet huvudsakligen ska
användas till att betala av låneskulden. Anledningen till detta var att skapa utrymme för de
stora investeringar som då planerades, bland annat nya Sävehuset. Det fanns i beslutet
ingen förväntan om lägre kapitalkostnader. Regionen har gjort och gör stora investeringar
som skapar nya kapitalkostnader, dock var kapitalkostnaderna 8 mnkr lägre 2015 än de var
2013.
Visby 20161219

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Interpellationssvar
2016-12-19

Angående riktlinjer vid försäljning av
fastigheter
Interpellationssvar.
Ledamoten Stefan Nypelius (C) har i en interpellation ställt frågan om riktlinjer vid
fastighetsförsäljning följs avseende den planerade försäljningen av Kanonen 1.
Mitt svar:
Huvudregeln är att försäljning av fastigheter skall ske genom en öppen försäljning i full
konkurrens. I riktlinjerna finns det möjlighet till direktförsäljning. Det nämns i riktlinjerna
som ”I vissa fall” och åskådliggörs som ett exempel där fastighet hyrs av hyresgäst under
lång tid. Som texten i riktlinjerna anger så är detta ett exempel och det kan finnas fler skäl.
I detta fall så hyrs fastigheten ut till största del (75%) till extern hyresgäst och att denna
hyresgäst är den primära och vi har egen verksamhet i en mindre del (25%) av fastigheten.
Om det finns goda skäl så ger nuvarande riktlinjer möjlighet till direktförsäljning.
Försäljningspriset skall dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.
Jag anser att beslutet om en försäljning av Kanonen 1 följer dessa riktlinjer och att skälen
anser jag ligger inom begreppen ”huvudregeln och i vissa fall”.
Visby 20161219

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Interpellationssvar
2016-12-19

Effektivitet i bygglovshanteringen
Interpellationssvar.

Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt frågan varför
Byggnadsnämnden går fram med en höjning av bygglovstaxan snarare än att upphandla
kompetensen och sänka taxorna.
Mitt svar:
Byggnadsnämnden väljer att gå fram till fullmäktige med förslag på dels en ny taxemodell,
dels nytt timpris. Den nya taxemodellen bygger på en processkartläggning där
genomsnittlig tid som läggs per ärendetyp är grunden för prissättningen. Detta gör taxan
mer rättvisande än den tidigare modellen och bygger på självkostnadsprincipen och
likställighetsprincipen i Kommunallagen, vilket innebär att förvaltningen kan arbeta mer
rätt utifrån ett ekonomiskt perspektiv än den tidigare modellen.
Förvaltningen har beräknat timpriset för att ge kostnadstäckning för de delar av
verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med hjälp av en modell
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. Snitt i riket enligt Statistiska
Centralbyrån är för närvarande 934 kr/tim. Vårt förslag är 920 kr/tim vilket beräknas vara
självkostnaden för handläggningen (enligt 8 kap 3c § kommunallagen).
Först ska den debiterbara tiden fastställas. I samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter
och enligt SKL:s rekommendationer är den debiterbara tiden 60 % av totalt arbetad tid på
1576 timmar per år. Övrig tid är administration, metodutveckling, konsultationer, remisser,
utbildning och ställtid. Detta innebär att ca 945 timmar är möjliga att debitera för. Räknas
priset för tjänsten utifrån detta antal timmar erhålls täckning. Här ska poängteras att
information och rådgivning samt klagomål liksom tidigare ska finansieras via skattemedel,
och inget som går att finansiera på något annat vis.
Det finns en problematik kring förutsättningarna att anlita utomstående konsulter i
samband med kommunens myndighetsutövande inom plan- och bygglagen. Bland annat
kan nämnas att om en konsult skulle ha rätt att fatta beslut med stöd av
delegationsordningen skulle det fordras att hen är att anse som anställd. Såväl befintlig som
ny verksamhet är möjlig att konkurrensutsätta, men myndighetsutövning är en del av det

kommunala uppdraget som inte är möjlig att lägga ut på entreprenad då det inte finns stöd
i PBL eller kommunallagen för detta.
Vi tittar dock sedan en tid på möjligheten att kunna få till stånd en upphandling för att få
hjälp med delar av handläggningen för att beta av ärendetoppar.
Karl-Allan Nordblom (MP) ordförande byggnadsnämnden

Handlingar till

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Ärende 40

Regionfullmäktige
KALLELSE

19 december 2016
Extra ärende
Försäljning av fastighet. Visby Kometen 1
konstskolan
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

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-12-14

RS § 324

Försäljning Visby Kometen 1, (konstskolan)

RS 2016/816

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Köpekontraktet för Visby Kometen 1 (konstskolan) med Fastighetsaktiebolaget
Valutan på 17 500 000 kronor godkänns.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
•

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 regionstyrelsen 2012-06-19 § 206, samt som
ett led i effektivisering av lokaler RS § 252, 2012-11-01
Försäljningen följer fastställda riktlinjer för försäljningar samt tidigare beslut i
regionstyrelsen.
Fastigheten har bedömts ha ett värde om 13 500 000 kr. Driftnetto 2016 är ca
919 000 kr 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.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-12-12

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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 .

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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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:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-11-01

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-10-08--10, 12

Rs § 287
Au § 252

Effektivisering av användandet av lokaler
KS 2011/544

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-05-07—09, § 145
- Ledningskontoret 2012-10-25

Vid vårens budgetberedning, regionstyrelsens arbetsutskott i maj, fick ledningskontoret med stöd av teknikförvaltningen (TKF) i uppdrag att utreda och lämna
förslag för att minska lokalanvändandet. För år 2013 ska kostnaden för lokalanvändandet minskas med minst 10 miljoner kronor och ytterligare 5 miljoner
kronor för år 2014 samt ytterligare 5 miljoner kronor för år 2015.
Ledningskontoret lämnade förslag till effektivisering av lokalanvändandet, för att
sänka kostnaderna. Ledningskontorets förslag till beslut innehöll fyra beslutspunkter. Regiondirektören meddelade att den fjärde och sista beslutspunkten stryks.
Yrkande
• Stefaan De Maecker (MP) yrkade att förslagen godkänns med den ändringen att
fastigheterna, förutom Östergarn Ganne 1:22, ska försäljas på öppna marknaden
enligt riktlinjer för fastigheter och mark.
Ordföranden ställde proposition på Stefaan De Maeckers ändringsyrkande och fann att det
hade bifallits.

Regionstyrelsens beslut
• Tekniska nämnden ges i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att avyttra
fastigheter i enlighet med bilagt förslag. Fastigheterna, förutom Östergarn
Ganne 1:22, ska försäljas på öppna marknaden enligt riktlinjer för fastigheter
och mark.
• Ledningskontoret ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och
berörda nämnder genomföra samordning inom regionens fastigheter, såväl ägda
som inhyrda, i syfte att avyttra fastigheter och avveckla inhyrda lokaler för att
uppnå besparingsmålet, 20 miljoner kronor – nivåförändring – för perioden 2013
– 2015.
• Ledningskontoret ges i uppdrag att särskilt redovisa vilka lösningar som kan
finnas för att fylla de outnyttjade lokalerna i Solklintsskolan, Slite, med annan
verksamhet.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-11-01

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-10-08--10, 12

Expedieras:
Tekniska nämnden, Ledningskontoret/Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

