Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/466
18 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal Visby Signallottan 2,
GBJ Bostadsutveckling AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Signallottan 2
med GBJ Bostadsutveckling AB

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-09-22 (RS §224) att utse tre exploatörer som vinnare
i markanvisningstävling inom kv Signallottan. Ledningskontoret fick i uppdrag att till
regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive exploatör. En av
de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var GBJ
Bostadsutveckling AB. Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal
för den aktuella tomten, Signallottan 2, som företaget tilldelades i tävlingen. Ett
villkor för markanvisningen är att de bostäder som produceras är i hyresrättsform,
vilket kommer att regleras i genomförandeplan och exploateringsavtal.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Visby Signalottan 2, anvisas till exploatören till och med 2018-09-30 med
utgångspunkt i regionstyrelsens tilldelningsbeslut.

-

Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av
radhus, kedjehus och flerfamiljshus med en högsta byggnadsarea om 6 000
kvm BTA. I samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om 1 450
kr/kvm BTA. Exploatören kommer att i första skedet bygga ca 4 200 kvm
BTA, varför den totala köpeskillingen blir ca 6 090 000 kronor. Om
exploatören framgent utnyttjar resterande byggrätt kommer en
tilläggsköpeskilling att tas ut enligt villkor i kommande köpekontrakt.
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-

Priset ligger fast till 2018-09-30 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.

-

Byggherren ska vid undertecknande av markanvisningsavtalet upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa planeringen av hela projektet

-

Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande
exploateringsavtal mellan parterna.

Bedömning

Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram en
genomförandeplan som ska tillställas regionen för godkännande, därefter upprättas
exploateringsavtal och köpekontrakt. När det gäller exploatörens plan att nyttja
endast del av detaljplanens byggrätt i ett första skede, gör regionstyrelseförvaltningen
bedömningen att ett sådant upplägg kan motiveras eftersom det handlar om
hyresrättslägenheter och det även ligger i regionens intresse att exploatörens kan
erbjuda rimliga hyresnivåer.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal är
upprättat i enlighet med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2016-09-22
och förvaltningen föreslår således att regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Signallottan 2
med GBJ Bostadsutveckling AB.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Markanvisningsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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MARKANVISNINGSAVTAL - för fastigheten Gotland

Visby Signallottan 2

Mellan Region Gotland (org.nr 212000-0803), 621 81 Visby, nedan benämnd Regionen, och GBJ Bostadsutveckling AB (org.nr 556974-6729),
Thelestads Herrgård, 352 55 Växjö, nedan benämnd Byggherren, har
följande avtal träffats:
§1 Anvisning

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

§2 Planering

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

§3 Exploatering

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

§4 Hållbarhet

Regionen förbereder för närvarande införandet av ett
internt krav på miljöcertifiering (tredjeparts) av byggprojekt i egen regi. Region Gotland välkomnar därför
ett frivilligt bruk av miljöcertifiering eller motsvarande
miljöprestandahöjande system hos Byggherren. I
kommande exploateringsavtal avseende anvisat område förbinder sig Byggherren att genomföra de olika
hållbarhetsåtgärder som denne har redovisat i det inlämnade förslaget för anvisning och som bl a har
medfört att Byggherren har anvisats mark. Denne
förbinder sig att redovisa den bedömda energiför-
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brukningen, materialval, beräknad byggkostnad och
därav bedömd boendekostnad.
Angående hantering av dag- och dräneringsvatten se
§ 6 genomförande. Galvaniserat material e likn.
byggmaterial som kan orsaka förorenat dagvattnet
får inte användas.
§5 Förvärv

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

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

Parterna är överens om att om genomförandeplanens intentioner inte följs eller den planerade
bebyggelsen inte har påbörjats inom anvisad tid ska
Regionen ha rätt att återta markanvisningen. Mindre
avvikelser kan accepteras.
Regionen ska ha rätt att återta markanvisningen
under den tidsbegränsade perioden som avtalet
avser om det är uppenbart att Byggherren inte avser
eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på
det sätt som avsågs vid markanvisningen och enligt
upprättad genomförandeplan. Byggherren är införstådd med att återtagen markanvisning inte ger
denne rätt till ersättning för nedlagda kostnader.

§8 Förlängning

Förlängning av markanvisningen kan medges under
förutsättning att förseningen inte beror på Byggherren, exempelvis att myndighetsbeslut överklagas
(ex.vis överklagande av detaljplan) eller att handläggningen inom Region Gotland av olika skäl
fördröjer genomförandet.

§9 Avbrutet projekt Projekt som avbryts under genomförandeprocessen
till följd av myndighetsbeslut, kommunalt beslut eller
liknande ger inte Byggherren rätt till ny markanvisning som kompensation. Vid sådana beslut utgår ersättning endast för det fall att det är ett kommunalt
beslut, dock inte sådana hänförliga till myndighetsbeslut enligt miljöbalken. Ersättning utgår i detta fall
endast för faktiskt nedlagda kostnader.
§10 Villkor

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

§11 Kostnader

Byggherren är i enlighet med §§ 6-8 medveten om
att denne står för all ekonomisk risk avseende
planering, projektering och genomförandet inom
markanvisningens ram.
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§12 Överlåtelse

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

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

/

2017

För GBJ Bostadsutveckling AB
.....................................................
Visby den

/

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

2017

För Region Gotland
.....................................................
Björn Jansson

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

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/469
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal Visby Sergeanten 5, Gotlandshem AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 5
med Gotlandshem AB

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2015-10-29 (RS §316) att tilldela Gotlandshem AB ett
markområde i kvarteret Sergeanten. Parterna har nu enats om att teckna ett
markanvisningsavtal för den aktuella tomten, Sergeanten 5.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Visby Sergeanten 5, anvisas till exploatören till och med 2017-12-31 med
utgångspunkt i regionstyrelsens tilldelningsbeslut.

-

Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av
radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Bostadsbebyggelsen får vara högst tre
våningar. Priset uppgår till 1 450 kr/kvm BTA som kommer att byggas.

-

Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.

-

Byggherren ska vid undertecknande av markanvisningsavtalet upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa planeringen av hela projektet

-

Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande
exploateringsavtal mellan parterna.
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Bedömning

Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram en
genomförandeplan som ska tillställas regionen för godkännande, därefter upprättas
exploateringsavtal och köpekontrakt. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att
föreliggande markanvisningsavtal är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer samt
med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2015-10-29 och förvaltningen
föreslår således att regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 5
med Gotlandshem AB.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Markanvisningsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/454
15 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Friköp av tomträtt Visby Jasminen 16
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

Försälja fastigheten Visby Jasminen 16, genom friköp av tomträtten till
tomträttshavarna, för en köpeskilling av 450 800 kronor.

Sammanfattning

Innehavarna av tomträtten för fastigheten Visby Jasminen 16, Pawel Mancewicz och
Ewa Mancewicz, har begärt att få friköpa tomträtten. Regionstyrelseförvaltningen har
låtit ta fram ett köpekontrakt för ett genomförande av affären. I gällande riktlinjer för
försäljning av fastigheter regleras att priset för friköp ska vara 60% av råtomtens
marknadsvärde. Med stöd av detta har en köpeskilling om 450 800 kronor beräknats
för friköp av tomträtten.
Köpekontraktet reglerar att fastigheten ska tillträdas 2017-08-01, villkorat av att
köpeskillingen erlagts. Parterna är överens om att den i fastigheten upplåtna
tomträtten ska upphöra och att köparen ska ansöka om dödning av densamma. Alla
kostnader förenade med köpet, såsom för lagfart och inskrivning ska betalas av
köparen.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser inga skäl till varför tomträttshavarna inte skulle
medges att friköpa aktuell tomträtt Visby Jasminen 16. Förvaltningen konstaterar att
gällande riktlinjer ger stöd för ett friköp och att den köpeskilling som beräknats har
stöd i nämnda riktlinjer och föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreslagen försäljning och upprättat köpekontrakt gällande fastigheten Visby
Jasminen 16.
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Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Ärendenr RS 2017/370

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Linder

Datum 16 maj 2017

Regionstyrelsen

Försäljning av Visby Löjtnanten 1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Visby Löjtnanten 1 AB om
försäljning av fastigheten Gotland Visby Löjtnanten 1 (den kvarvarande delen av
stamfastigheten) till ett pris av 1 333 500 kronor.
Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att till Visby Löjtnanten 1 AB försälja 4 445 kvm
utgörande fastigheten Visby Löjtnanten 1. Fastigheten är planlagd för i huvudsak
industri. Köpeskillingen om 1 333 500 kr motsvarar 300 kr/kvm tomtyta vilket
bedöms såsom marknadsmässigt och i överensstämmelse med upprättad
exploateringskalkyl för området. Villkor för köpet innefattar nybyggnadsskyldighet
inom 2 år samt bankgaranti som säkerhet i enlighet med gällande riktlinjer.

Bakgrund

Företaget Visby Löjtnanten 1 AB har ansökt om att få köpa regionens fastighet Visby
Löjtnanten 1. Fastigheten utgör den kvarvarande stamfastigheten Visby Löjtnanten 1
som indelats i fyra registerfastigheter varav del 1-3 enligt tidigare beslut sålts.
Markområdet omfattas av en detaljplan från 2011 som medger industri samt inom en
begränsad del av området även försäljning.
GEAB
Löjtnanten 1
Majoren 1

ICA Maxi

Coop
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Ärendenr

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/370

Köparen har föreslagits ett markpris om 300 kr/kvm, vilket har sin grund i den
exploateringskalkyl som upprättats för utbyggnaden av infrastruktur inom A7området. Köparen har accepterat prisnivån och ett förslag på köpekontrakt har
upprättats. Total köpeskilling uppgår till 1 333 500 kronor. Tillträde sker som tidigast
när köpet vunnit laga kraft.
Genomförande av försäljningen innebär att intilliggande gata måste byggas ut i
enlighet med detaljplanen. Tekniska nämnden har tidigare beviljats anslag för
utbyggnaden av gata inom detaljplanområdet för Visby Artilleriet 1:33, kv Löjtnanten
och Majoren (Rf § 120 2012-10-15).

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den överenskomna prisnivån om 300
kr/kvm är rimlig och har i övrigt inget att erinra mot det upprättade köpekontraktet.
Kontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet och att
försälja fastigheten Visby Löjtnanten 1 till Visby Löjtnanten 1 AB för
1 333 500 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1
Bilaga 2

Köpekontrakt
Karta

Exp till:

TKF, Mark och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/458
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt småhustomt - Visby Malajen 2
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Visby Malajen 2 enligt bilagt
köpekontrakt till en köpeskilling om 1 300 000 kronor.

Sammanfattning

Inom detaljplan för kv Malajen inom yttre A7 i Visby har åtta småhustomter
tillskapats. I samband med att infrastruktur för området nu är under utbyggnad kan
tomterna säljas och bebyggas. Teknikförvaltningen gav uppdraget till
ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland, att genomföra en försäljning
av småhustomterna under hösten 2016. P g a vissa brister i formalia under
försäljningsprocessen beslutade RF §27 2017-02-27 att inte godkänna försäljningarna.
I syfte att få till stånd försäljningarna startades processen på nytt och har genomförts
enligt följande.
- Samtliga åtta småhustomter läggs ut för budgivning vid samma tillfälle.
- Tomterna har ett begärt pris som varierar mellan 1 100 tkr till 1 350 tkr, samma
som vid föregående försäljning.
- Tomterna säljs endast till privatperson, juridisk person får ej köpa
- Tomterna säljs till högstbjudande
- Budgivare måste uppvisa lånelöfte eller intyg från bank om finansiering
- Inom ramen för försäljningen skall det vara möjligt för intressenter att avge bud
under minst 10 arbetsdagar.
- Möjlighet att avge bud avslutas under förutsättning att budgivningen bedöms
avstannat.
- Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med byggnation (bygglov, VA etc)
Småhustomterna har marknadsförts via fastighetsmäklarens gängse
försäljningskanaler inklusive annonsering i dagspress. Tomterna har haft olika
utgångspris baserat på attraktivitet, läge och storlek och efter avslutad budgivning har
följande köpeskilling fastställts för Visby Malajen 2
Begärt pris:

1 300 tkr

Köpeskilling: 1 300 tkr
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/458

Efter avslutad budgivning har den budgivare med högsta budet anmodats att
underteckna köpekontraktet, i detta fall Emma Gerndt och Emil Zetterberg. För att
vinna laga kraft ska köpekontraktet godkännas i ett beslut av regionstyrelsen. Under
förutsättning att beslut fattas i regionstyrelsen kan tillträde ske tidigast under juli
2017.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av genomförd försäljningsprocess och
konstaterar att intresset för de åtta småhustomterna synes ha varit gott. Samtliga
tomter med undantag för Visby Malajen 2 har sålts till pris över utgångspris. ERA
har avslutat budgivningen när det bedömts att budgivningen avstannat.
Totalt medför försäljningen av tomten en försäljningsintäkt om 1,3 mnkr, vilket
innebär kostnadstäckning när det gäller tomters del av utbyggnaden av infrastruktur
och övrig exploateringskostnader inom yttre A7.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
det köpekontrakt som upprättats. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Visby Malajen 2.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt Visby Malajen 2
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark o stadsmiljö

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/459
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt småhustomt - Visby Malajen 3
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Visby Malajen 3 enligt bilagt
köpekontrakt till en köpeskilling om 1 400 000 kronor.

Sammanfattning

Inom detaljplan för kv Malajen inom yttre A7 i Visby har åtta småhustomter
tillskapats. I samband med att infrastruktur för området nu är under utbyggnad kan
tomterna säljas och bebyggas. Teknikförvaltningen gav uppdraget till
ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland, att genomföra en försäljning
av småhustomterna under hösten 2016. P g a vissa brister i formalia under
försäljningsprocessen beslutade RF §27 2017-02-27 att inte godkänna försäljningarna.
I syfte att få till stånd försäljningarna startades processen på nytt och har genomförts
enligt följande.
- Samtliga åtta småhustomter läggs ut för budgivning vid samma tillfälle.
- Tomterna har ett begärt pris som varierar mellan 1 100 tkr till 1 350 tkr, samma
som vid föregående försäljning.
- Tomterna säljs endast till privatperson, juridisk person får ej köpa
- Tomterna säljs till högstbjudande
- Budgivare måste uppvisa lånelöfte eller intyg från bank om finansiering
- Inom ramen för försäljningen skall det vara möjligt för intressenter att avge bud
under minst 10 arbetsdagar.
- Möjlighet att avge bud avslutas under förutsättning att budgivningen bedöms
avstannat.
- Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med byggnation (bygglov, VA etc)
Småhustomterna har marknadsförts via fastighetsmäklarens gängse
försäljningskanaler inklusive annonsering i dagspress. Tomterna har haft olika
utgångspris baserat på attraktivitet, läge och storlek och efter avslutad budgivning har
följande köpeskilling fastställts för Visby Malajen 3
Begärt pris:

1 200 tkr

Köpeskilling: 1 400 tkr
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/459

Efter avslutad budgivning har den budgivare med högsta budet anmodats att
underteckna köpekontraktet, i detta fall Rune Nordström och Yvonne Molin. För att
vinna laga kraft ska köpekontraktet godkännas i ett beslut av regionstyrelsen. Under
förutsättning att beslut fattas i regionstyrelsen kan tillträde ske tidigast under juli
2017.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av genomförd försäljningsprocess och
konstaterar att intresset för de åtta småhustomterna synes ha varit gott. Samtliga
tomter med undantag för Visby Malajen 2 har sålts till pris över utgångspris. ERA
har avslutat budgivningen när det bedömts att budgivningen avstannat.
Totalt medför försäljningen av tomten en försäljningsintäkt om 1,4 mnkr, vilket
innebär kostnadstäckning när det gäller tomters del av utbyggnaden av infrastruktur
och övrig exploateringskostnader inom yttre A7.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
det köpekontrakt som upprättats. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Visby Malajen 3.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt Visby Malajen 3
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark o stadsmiljö

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/460
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt småhustomt - Visby Malajen 4
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Visby Malajen 4 enligt bilagt
köpekontrakt till en köpeskilling om 1 320 000 kronor.

Sammanfattning

Inom detaljplan för kv Malajen inom yttre A7 i Visby har åtta småhustomter
tillskapats. I samband med att infrastruktur för området nu är under utbyggnad kan
tomterna säljas och bebyggas. Teknikförvaltningen gav uppdraget till
ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland, att genomföra en försäljning
av småhustomterna under hösten 2016. P g a vissa brister i formalia under
försäljningsprocessen beslutade RF §27 2017-02-27 att inte godkänna försäljningarna.
I syfte att få till stånd försäljningarna startades processen på nytt och har genomförts
enligt följande.
- Samtliga åtta småhustomter läggs ut för budgivning vid samma tillfälle.
- Tomterna har ett begärt pris som varierar mellan 1 100 tkr till 1 350 tkr, samma
som vid föregående försäljning.
- Tomterna säljs endast till privatperson, juridisk person får ej köpa
- Tomterna säljs till högstbjudande
- Budgivare måste uppvisa lånelöfte eller intyg från bank om finansiering
- Inom ramen för försäljningen skall det vara möjligt för intressenter att avge bud
under minst 10 arbetsdagar.
- Möjlighet att avge bud avslutas under förutsättning att budgivningen bedöms
avstannat.
- Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med byggnation (bygglov, VA etc)
Småhustomterna har marknadsförts via fastighetsmäklarens gängse
försäljningskanaler inklusive annonsering i dagspress. Tomterna har haft olika
utgångspris baserat på attraktivitet, läge och storlek och efter avslutad budgivning har
följande köpeskilling fastställts för Visby Malajen 4
Begärt pris:

1 200 tkr

Köpeskilling: 1 320 tkr
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/460

Efter avslutad budgivning har den budgivare med högsta budet anmodats att
underteckna köpekontraktet, i detta fall Sandra Andersson och Gabriel Bergstedt.
För att vinna laga kraft ska köpekontraktet godkännas i ett beslut av regionstyrelsen.
Under förutsättning att beslut fattas i regionstyrelsen kan tillträde ske tidigast under
juli 2017.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av genomförd försäljningsprocess och
konstaterar att intresset för de åtta småhustomterna synes ha varit gott. Samtliga
tomter med undantag för Visby Malajen 2 har sålts till pris över utgångspris. ERA
har avslutat budgivningen när det bedömts att budgivningen avstannat.
Totalt medför försäljningen av tomten en försäljningsintäkt om 1,32 mnkr, vilket
innebär kostnadstäckning när det gäller tomters del av utbyggnaden av infrastruktur
och övrig exploateringskostnader inom yttre A7.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
det köpekontrakt som upprättats. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Visby Malajen 4.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt Visby Malajen 4
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark o stadsmiljö

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/461
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt småhustomt - Visby Malajen 5
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Visby Malajen 5 enligt bilagt
köpekontrakt till en löpeskilling om 1 405 000 kronor.

Sammanfattning

Inom detaljplan för kv Malajen inom yttre A7 i Visby har åtta småhustomter
tillskapats. I samband med att infrastruktur för området nu är under utbyggnad kan
tomterna säljas och bebyggas. Teknikförvaltningen gav uppdraget till
ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland, att genomföra en försäljning
av småhustomterna under hösten 2016. P g a vissa brister i formalia under
försäljningsprocessen beslutade RF §27 2017-02-27 att inte godkänna försäljningarna.
I syfte att få till stånd försäljningarna startades processen på nytt och har genomförts
enligt följande.
- Samtliga åtta småhustomter läggs ut för budgivning vid samma tillfälle.
- Tomterna har ett begärt pris som varierar mellan 1 100 tkr till 1 350 tkr, samma
som vid föregående försäljning.
- Tomterna säljs endast till privatperson, juridisk person får ej köpa
- Tomterna säljs till högstbjudande
- Budgivare måste uppvisa lånelöfte eller intyg från bank om finansiering
- Inom ramen för försäljningen skall det vara möjligt för intressenter att avge bud
under minst 10 arbetsdagar.
- Möjlighet att avge bud avslutas under förutsättning att budgivningen bedöms
avstannat.
- Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med byggnation (bygglov, VA etc)
Småhustomterna har marknadsförts via fastighetsmäklarens gängse
försäljningskanaler inklusive annonsering i dagspress. Tomterna har haft olika
utgångspris baserat på attraktivitet, läge och storlek och efter avslutad budgivning har
följande köpeskilling fastställts för Visby Malajen 5
Begärt pris:

1 100 tkr

Köpeskilling: 1 405 tkr
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/461

Efter avslutad budgivning har den budgivare med högsta budet anmodats att
underteckna köpekontraktet, i detta fall Mattias Mattsson. För att vinna laga kraft ska
köpekontraktet godkännas i ett beslut av regionstyrelsen. Under förutsättning att
beslut fattas i regionstyrelsen kan tillträde ske tidigast under juli 2017.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av genomförd försäljningsprocess och
konstaterar att intresset för de åtta småhustomterna synes ha varit gott. Samtliga
tomter med undantag för Visby Malajen 2 har sålts till pris över utgångspris. ERA
har avslutat budgivningen när det bedömts att budgivningen avstannat.
Totalt medför försäljningen av tomten en försäljningsintäkt om 1,405 mnkr, vilket
innebär kostnadstäckning när det gäller tomters del av utbyggnaden av infrastruktur
och övrig exploateringskostnader inom yttre A7.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
det köpekontrakt som upprättats. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Visby Malajen 5.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt Visby Malajen 5
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark o stadsmiljö

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/462
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt småhustomt - Visby Malajen 6
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Visby Malajen 6 enligt bilagt
köpekontrakt till en köpeskilling om 1 600 000 kronor.

Sammanfattning

Inom detaljplan för kv Malajen inom yttre A7 i Visby har åtta småhustomter
tillskapats. I samband med att infrastruktur för området nu är under utbyggnad kan
tomterna säljas och bebyggas. Teknikförvaltningen gav uppdraget till
ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland, att genomföra en försäljning
av småhustomterna under hösten 2016. P g a vissa brister i formalia under
försäljningsprocessen beslutade RF §27 2017-02-27 att inte godkänna försäljningarna.
I syfte att få till stånd försäljningarna startades processen på nytt och har genomförts
enligt följande.
- Samtliga åtta småhustomter läggs ut för budgivning vid samma tillfälle.
- Tomterna har ett begärt pris som varierar mellan 1 100 tkr till 1 350 tkr, samma
som vid föregående försäljning.
- Tomterna säljs endast till privatperson, juridisk person får ej köpa
- Tomterna säljs till högstbjudande
- Budgivare måste uppvisa lånelöfte eller intyg från bank om finansiering
- Inom ramen för försäljningen skall det vara möjligt för intressenter att avge bud
under minst 10 arbetsdagar.
- Möjlighet att avge bud avslutas under förutsättning att budgivningen bedöms
avstannat.
- Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med byggnation (bygglov, VA etc)
Småhustomterna har marknadsförts via fastighetsmäklarens gängse
försäljningskanaler inklusive annonsering i dagspress. Tomterna har haft olika
utgångspris baserat på attraktivitet, läge och storlek och efter avslutad budgivning har
följande köpeskilling fastställts för Visby Malajen 6
Begärt pris:

1 150 tkr

Köpeskilling: 1 600 tkr
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/462

Efter avslutad budgivning har den budgivare med högsta budet anmodats att
underteckna köpekontraktet, i detta fall Heléne Lindström och Mikael Hellberg. För
att vinna laga kraft ska köpekontraktet godkännas i ett beslut av regionstyrelsen.
Under förutsättning att beslut fattas i regionstyrelsen kan tillträde ske tidigast under
juli 2017.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av genomförd försäljningsprocess och
konstaterar att intresset för de åtta småhustomterna synes ha varit gott. Samtliga
tomter med undantag för Visby Malajen 2 har sålts till pris över utgångspris. ERA
har avslutat budgivningen när det bedömts att budgivningen avstannat.
Totalt medför försäljningen av tomten en försäljningsintäkt om 1,6 mnkr, vilket
innebär kostnadstäckning när det gäller tomters del av utbyggnaden av infrastruktur
och övrig exploateringskostnader inom yttre A7.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
det köpekontrakt som upprättats. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Visby Malajen 6.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt Visby Malajen 6
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark o stadsmiljö

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/463
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt småhustomt - Visby Malajen 7
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Visby Malajen 7 enligt bilagt
köpekontrakt till en köpeskilling om 1 440 000 kronor.

Sammanfattning

Inom detaljplan för kv Malajen inom yttre A7 i Visby har åtta småhustomter
tillskapats. I samband med att infrastruktur för området nu är under utbyggnad kan
tomterna säljas och bebyggas. Teknikförvaltningen gav uppdraget till
ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland, att genomföra en försäljning
av småhustomterna under hösten 2016. P g a vissa brister i formalia under
försäljningsprocessen beslutade RF §27 2017-02-27 att inte godkänna försäljningarna.
I syfte att få till stånd försäljningarna startades processen på nytt och har genomförts
enligt följande.
- Samtliga åtta småhustomter läggs ut för budgivning vid samma tillfälle.
- Tomterna har ett begärt pris som varierar mellan 1 100 tkr till 1 350 tkr, samma
som vid föregående försäljning.
- Tomterna säljs endast till privatperson, juridisk person får ej köpa
- Tomterna säljs till högstbjudande
- Budgivare måste uppvisa lånelöfte eller intyg från bank om finansiering
- Inom ramen för försäljningen skall det vara möjligt för intressenter att avge bud
under minst 10 arbetsdagar.
- Möjlighet att avge bud avslutas under förutsättning att budgivningen bedöms
avstannat.
- Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med byggnation (bygglov, VA etc)
Småhustomterna har marknadsförts via fastighetsmäklarens gängse
försäljningskanaler inklusive annonsering i dagspress. Tomterna har haft olika
utgångspris baserat på attraktivitet, läge och storlek och efter avslutad budgivning har
följande köpeskilling fastställts för Visby Malajen 7
Begärt pris:

1 150 tkr

Köpeskilling: 1 440 tkr
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/463

Efter avslutad budgivning har den budgivare med högsta budet anmodats att
underteckna köpekontraktet, i detta fall Roy Abdel Ahad. För att vinna laga kraft ska
köpekontraktet godkännas i ett beslut av regionstyrelsen. Under förutsättning att
beslut fattas i regionstyrelsen kan tillträde ske tidigast under juli 2017.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av genomförd försäljningsprocess och
konstaterar att intresset för de åtta småhustomterna synes ha varit gott. Samtliga
tomter med undantag för Visby Malajen 2 har sålts till pris över utgångspris. ERA
har avslutat budgivningen när det bedömts att budgivningen avstannat.
Totalt medför försäljningen av tomten en försäljningsintäkt om 1,44 mnkr, vilket
innebär kostnadstäckning när det gäller tomters del av utbyggnaden av infrastruktur
och övrig exploateringskostnader inom yttre A7.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
det köpekontrakt som upprättats. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Visby Malajen 7.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt Visby Malajen 7
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark o stadsmiljö

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/464
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt småhustomt - Visby Malajen 8
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Visby Malajen 8 enligt bilagt
köpekontrakt till en köpeskilling om 1 440 000 kronor.

Sammanfattning

Inom detaljplan för kv Malajen inom yttre A7 i Visby har åtta småhustomter
tillskapats. I samband med att infrastruktur för området nu är under utbyggnad kan
tomterna säljas och bebyggas. Teknikförvaltningen gav uppdraget till
ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland, att genomföra en försäljning
av småhustomterna under hösten 2016. P g a vissa brister i formalia under
försäljningsprocessen beslutade RF §27 2017-02-27 att inte godkänna försäljningarna.
I syfte att få till stånd försäljningarna startades processen på nytt och har genomförts
enligt följande.
- Samtliga åtta småhustomter läggs ut för budgivning vid samma tillfälle.
- Tomterna har ett begärt pris som varierar mellan 1 100 tkr till 1 350 tkr, samma
som vid föregående försäljning.
- Tomterna säljs endast till privatperson, juridisk person får ej köpa
- Tomterna säljs till högstbjudande
- Budgivare måste uppvisa lånelöfte eller intyg från bank om finansiering
- Inom ramen för försäljningen skall det vara möjligt för intressenter att avge bud
under minst 10 arbetsdagar.
- Möjlighet att avge bud avslutas under förutsättning att budgivningen bedöms
avstannat.
- Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med byggnation (bygglov, VA etc)
Småhustomterna har marknadsförts via fastighetsmäklarens gängse
försäljningskanaler inklusive annonsering i dagspress. Tomterna har haft olika
utgångspris baserat på attraktivitet, läge och storlek och efter avslutad budgivning har
följande köpeskilling fastställts för Visby Malajen 8
Begärt pris:

1 150 tkr

Köpeskilling: 1 440 tkr
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
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Efter avslutad budgivning har den budgivare med högsta budet anmodats att
underteckna köpekontraktet, i detta fall Roy Abdel Ahad. För att vinna laga kraft ska
köpekontraktet godkännas i ett beslut av regionstyrelsen. Under förutsättning att
beslut fattas i regionstyrelsen kan tillträde ske tidigast under juli 2017.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av genomförd försäljningsprocess och
konstaterar att intresset för de åtta småhustomterna synes ha varit gott. Samtliga
tomter med undantag för Visby Malajen 2 har sålts till pris över utgångspris. ERA
har avslutat budgivningen när det bedömts att budgivningen avstannat.
Totalt medför försäljningen av tomten en försäljningsintäkt om 1,44 mnkr, vilket
innebär kostnadstäckning när det gäller tomters del av utbyggnaden av infrastruktur
och övrig exploateringskostnader inom yttre A7.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
det köpekontrakt som upprättats. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Visby Malajen 8.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt Visby Malajen 8
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark o stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/465
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt småhustomt - Visby Malajen 9
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Visby Malajen 9 enligt bilagt
köpekontrakt till en köpeskilling om 1 520 000 kronor.

Sammanfattning

Inom detaljplan för kv Malajen inom yttre A7 i Visby har åtta småhustomter
tillskapats. I samband med att infrastruktur för området nu är under utbyggnad kan
tomterna säljas och bebyggas. Teknikförvaltningen gav uppdraget till
ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland, att genomföra en försäljning
av småhustomterna under hösten 2016. P g a vissa brister i formalia under
försäljningsprocessen beslutade RF §27 2017-02-27 att inte godkänna försäljningarna.
I syfte att få till stånd försäljningarna startades processen på nytt och har genomförts
enligt följande.
- Samtliga åtta småhustomter läggs ut för budgivning vid samma tillfälle.
- Tomterna har ett begärt pris som varierar mellan 1 100 tkr till 1 350 tkr, samma
som vid föregående försäljning.
- Tomterna säljs endast till privatperson, juridisk person får ej köpa
- Tomterna säljs till högstbjudande
- Budgivare måste uppvisa lånelöfte eller intyg från bank om finansiering
- Inom ramen för försäljningen skall det vara möjligt för intressenter att avge bud
under minst 10 arbetsdagar.
- Möjlighet att avge bud avslutas under förutsättning att budgivningen bedöms
avstannat.
- Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med byggnation (bygglov, VA etc)
Småhustomterna har marknadsförts via fastighetsmäklarens gängse
försäljningskanaler inklusive annonsering i dagspress. Tomterna har haft olika
utgångspris baserat på attraktivitet, läge och storlek och efter avslutad budgivning har
följande köpeskilling fastställts för Visby Malajen 9
Begärt pris:

1 350 tkr

Köpeskilling: 1 520 tkr
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Efter avslutad budgivning har den budgivare med högsta budet anmodats att
underteckna köpekontraktet, i detta fall Roy Abdel Ahad. För att vinna laga kraft ska
köpekontraktet godkännas i ett beslut av regionstyrelsen. Under förutsättning att
beslut fattas i regionstyrelsen kan tillträde ske tidigast under juli 2017.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av genomförd försäljningsprocess och
konstaterar att intresset för de åtta småhustomterna synes ha varit gott. Samtliga
tomter med undantag för Visby Malajen 2 har sålts till pris över utgångspris. ERA
har avslutat budgivningen när det bedömts att budgivningen avstannat.
Totalt medför försäljningen av tomten en försäljningsintäkt om 1,52 mnkr, vilket
innebär kostnadstäckning när det gäller tomters del av utbyggnaden av infrastruktur
och övrig exploateringskostnader inom yttre A7.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
det köpekontrakt som upprättats. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Visby Malajen 9.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt Visby Malajen 9
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark o stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/468
15 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Visby Malajen 10, Hemsehem AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat exploateringsavtal för fastigheten Visby Malajen 10 med
Hemsehem AB.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14 (RS§308) att utse Gotlandsbyggen AB som
vinnare i markanvisningstävling inom kv Malajen i Visby. Regionstyrelsen har
därefter (Rs §xx 2017-03-xx) beslutat om att teckna ett markanvisningsavtal med
företaget Hemsehem AB om den aktuella tomten. Parterna har nu enats om
utformningen av ett exploateringsavtal som enligt tävlingsförutsättningarna och
inlämnat förslag ska bebyggas med radhus.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Avtalet villkoras av att regionstyrelsen godkänner det kommande
köpekontraktet för överlåtelse av fastigheten

-

Regionen upprättar köpekontrakt när exploatören lämnat in
bygglovsansökan. Köpeskilling uppgår till 4 000 000 kronor. Förvärvet
villkoras av att bygglov erhållits.

-

Exploatören ska under 2017 påbörja byggnation av bostadshus för
färdigställande under 2018.

-

Exploatören ska så långt möjligt omhänderta dagvatten inom egen fastighet.

-

Exploatören förbinder sig att genomföra projektet i enlighet med
detaljplanens intentioner och exploatörens inlämnade förslag inklusive
tillgänglighets- och hållbarhetsåtgärder som denne redovisat i förslag inom
ramen för markanvisningstävlingen.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättat förslag till
exploateringsavtal med Hemsehem AB gällande fastigheten Visby Malajen 10.
Exploatören ska dock innan en försäljning senare genomförs, upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa hela exploateringen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att upprättat exploateringsavtal följer
regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2016-12-14 och förvaltningen föreslår
därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalet för fastigheten
Visby Malajen 10 med Hemsehem AB.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Förslag till exploateringsavtal
Bilaga 2. RS beslut 2017-03-30 om markanvisningavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö

2 (2)
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Hemsehem AB, (org.nr 559069-3908), Färgerigatan 17, 623
51 Hemse, nedan benämnd Exploatören, har följande avtal (”Avtalet”)
träffats.
§1
Bakgrund

§2
Avtalets
giltighet

§3
Målsättning

§4
Överlåtelse av
fastighet

Till grund för Avtalet ligger detaljplanen för kv Malajen och
dess planbestämmelser och intentioner, genomförandebeskrivning och detaljplanekarta, det av Exploatören inlämnade anbudet och underlagt för anvisning av marken samt
beslut om markanvisning (RS § 308 2016-12-14) och gällande markanvisningsavtal mellan parterna. Exploateringsområdet motsvarar fastigheten Gotland Visby Malajen 10
(”Fastigheten”), se bifogad karta.
Avtalet gäller under förutsättning att regionstyrelsen godkänner detsamma och försäljningen av Fastigheten för
exploatering och bebyggande. Om dessa förutsättningar
inte uppfylls är Avtalet förfallet, varvid vardera parten ska
bära sina egna kostnader, om inte annat överenskommes.
Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse inklusive därtill hörande anläggningar (vatten- och avlopp,
dagvatten, iordningställande av tomtmark m m) enligt
detaljplanen och dess intentioner samt inlämnat förslag
för markanvisning. Genom Exploatörens försorg ska
Fastigheten omvandlas till ett väl fungerande bostadsområde/-enhet med god boendemiljö. Exploatören är i
den mån Avtalet inte anger annat ensam ansvarig för
utförandet och därtill hörande kostnader för samtliga
arbeten som erfordras för att nå detta mål.

Regionen överlåter till Exploatören Fastigheten exklusive
avgifter för VA-anslutning. Köpeskillingen betalas enligt
förutsättningarna för markanvisningen, i gällande markanvisningsavtal och det pris i kr/kvm BTA som Exploatören
angav vid genomförd markanvisningstävling.
Regionen upprättar köpekontrakt avseende förvärvet av
Fastigheten när ansökan om bygglov har lämnats in.
Köpeskillingens (4 000 000 kronor exkl. eventuell prisjustering enigt markavisningsavtalet) erläggande ska ske
kontant och betalas på den i köpekontraktet angivna tillträdesdagen och i övrigt enligt angivna förutsättningar. Förvärvet kommer att vara villkorat till att bygglov har erhållits.
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§5
Servitut,
nyttjanderätt

§6
Bebyggelse
mm inom
kvartersmark

§7
Hållbarhet
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Om Exploatören har lämnat in fullständiga bygglovhandlingar senast 10 veckor före tidpunkten för prisjustering och
om Exploatören inte erhåller bygglov inom dessa 10 veckor
p.g.a. omständigheter som inte har orsakats av Exploatören ska justering av priset inte ske.
Exploatören ska utan ersättning upplåta utrymme för befintliga eller nya ledningar genom servitut inom fastigheten
eller nyttjanderätt där så är nödvändigt för såväl Regionen,
GEAB, Telia och/eller fiberoperatör/förening.
Gällande detaljplan möjliggör nybyggnation av bostäder.
Exploatören ska, i enlighet med angivna planhandlingar
och vederbörligt bygglov, svara för all bebyggelse och
byggande av alla anläggningar inom Fastigheten. Utformningen ska följa intentionerna i gällande detaljplan och
vara överensstämmande med det inlämnade markanvisningsförslaget, vilket har lett till anvisningen av marken.
Exploatören ska tillse att så långt som möjligt omhänderta
dagvatten lokalt inom Fastigheten. Dagvatten ska så tidigt,
snabbt och så långt som möjligt infiltreras och fördröjas
innan det leds vidare till dagvattennätet. Särskild omsorg
ska ägnas åt omhändertagande av vatten från tak och
hårdgjorda ytor. Anslutningsavgift för dagvatten utgår enligt
den vid tidpunkten gällande VA-taxan. Om Exploatören tillser att allt dag- och dräneringsvatten omhändertas lokalt
inom Fastigheten utgår ingen anslutningsavgift för dagvatten. Lösningen för omhändertagandet ska godkännas av
Regionen.
I enlighet med Regionens intentioner om hållbart byggande förbinder sig Exploatören att som lägst följa Boverkets
byggregler när det gäller energiförbrukning. Regionen ser
gärna att Exploatören frivilligt tillämpar bruk av miljöcertifiering eller motsvarande miljöstandardhöjande system.
Galvaniserat material e likn. byggmateriel som kan orsaka
förorenat dagvattnet får inte användas.
Exploatören förbinder sig att i övrigt genomföra de åtgärder i hållbarhets- och tillgänglighetssyfte som redovisades
av denne i inlämnat förslag för markanvisning och som
har legat till grund för att få anvisningen av marken.

§8
Tillträde

Fastigheten tillträds formellt av Exploatören på den i det
särskilt upprättade köpekontraktet angivna tillträdesdagen.
Möjlighet till förtida tillträde medges mot inbetalning av
handpenning om 10 % av köpeskillingen. Förvärvet kommer
att vara villkorat till att bygglov har erhållits Exploatören
betalar samtliga inskrivnings- och lagfartskostnader.
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§9
Undersökningar
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Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört översiktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska undersökningar. Sanering av mark inom fastigheten Gotland
Visby Artilleriet 1:33, från vilken Malajen 10 är avstyckad,
har skett där gjorda undersökningar har påvisat behov av
sanering efter tidigare verksamhet. I övrigt har inte framkommit något som kan anses föranleda eller som tyder
på att särskilda åtgärder fordras för byggnation inom
Fastigheten. Ansvaret för förorenad mark följer gällande
miljölagstiftning.
Regionen har även utfört fullständig arkeologisk utredning
och nödvändig undersökning enligt gällande regler. Enligt
Länsstyrelsen Gotlands län är ev. ny undersökning och
därtill hörande kostnader därmed ett statligt ansvar. I det
fallet att de av Regionen utförda undersökningar i något
avseende inte skulle överensstämma med gällande regler
avseende en markägares skyldighet att utföra arkeologisk
under-sökning bekostar och svarar Regionen för att
sådan genomförs.
Exploatören ansvarar för eventuella undersökningar i
övrigt som är nödvändiga för exploateringens genomförande och att eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a. exempelvis radonförekomst vidtas. Klassificeringen för området är låg förekomst.

§ 10
Utbyggnad,
genomförande

Regionen ansvarar för anläggande av lokalgatunät för
området och för VA-nät för anslutning av Fastigheten.
Gatunätet intill Fastigheten är färdigställt liksom VA-nätet.
Områdets resterande gatunät bedöms vara klart under
november månad innevarande år.
Exploatören ska under 2017 påbörja byggnationen av
bostadshus för färdigställande senast under 2018. Exploatören anlägger tomt/gårdsanläggningar, infarter och VAoch dagvattenanläggningar inom Fastigheten i den omfattning som krävs för att Fastigheten ska kunna fungera
självständigt. Totalt färdigställande ska ske senast under
fjärde kvartalet 2018.
Exploatören ska kontakta GEAB, Telia eller annan fiberoperatör för anslutning till befintligt fjärrvärme- och fibernät.
Exploatörens anläggningsarbeten ska utföras i sådan takt
att anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen inom Fastigheten.
I och med att fler än en förbindelsepunkt för VA har upprättats inom Fastigheten meddelar Exploatören Regionen
vilken förbindelsepunkt som kommer att användas för
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anslutning av bebyggelsen för den planerade bostadsrättsföreningen.
§ 11
Anläggningsarbeten

Regionen ansvara för, bekostar och utför de allmänna anläggningarna (VA, gator o dyl.) i anslutning till Fastigheten.
Tomt/gårdsanläggningar inkl. avvattning inom Fastigheten
utförs och bekostas av Exploatören. Densamma bekostar
och anlägger även anslutningar till den allmänna lokalgatan.
Anslutning till gata och VA ska anläggas enligt gällande
normer i AMA Anläggning med sektioner enligt detaljplanen
och/eller i övrigt enligt de krav som Regionen ställer. Exploatören debiteras inte för gatukostnadsersättning.
Regionen upprättar och anvisar förbindelsepunkt för VA
inom Fastigheten. Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av VA-ledningar inom Fastigheten fram
till anvisad förbindelsepunkt. VA-ledningarna skall dimensioneras och utföras enligt VA-huvudmannens, Region
Gotlands, anvisningar. Exploatören svarar för att med en
godkänd lösning omhänderta dag- och dräneringsvattnet så
att fastigheterna och bebyggelsen blir tillfredsställande
avvattnat och att dagvattnet avleds (se även § 7 Hållbarhet)
och ansluts till regionens dagvattenledningsnät. Alternativt
till ett lokalt omhändertagande.

§ 12
Programhandlingar

Före projektering o dyl av anläggningsarbeten ska Exploatören stämma av de krav och normer som ska gälla för anslutning av gata, VA-nät och dagvatten. Avstämningen för
precisering av de krav och normer som ska gälla ska ske
med Regionen och dess teknikförvaltning, mark- och stadsmiljöenheten (för gata) respektive enheten för vatten och
avfall (för VA). Inför projektering av anslutning av VA, dagvatten och gata ansvarar Exploatören för att inhämta nödvändiga krav samt teknisk data, exempelvis höjduppgifter
samt göra en anmälan om VA-anslutning.
Handlingar avseende de anläggningar som enligt §§ 10-11
ska utföras av Exploatören ska upprättas av densamme. Ett
exemplar av dessa handlingar ska Exploatören skicka till
Regionen och dess teknikförvaltning för granskning så snart
de är slutgiltigt upprättade. Alla arbetsritningar ska vara
granskade och godkända av Regionen innan anläggningsarbetet för anslutning av VA och till lokalgata påbörjas.
Regionen ska ha 10 arbetsdagar för att granska handlingarna. Under projekteringsarbetet ska samråd ske med teknikförvaltningen för att uppnå samordning av anläggningsarbetena.
Det åligger exploatören att även samråda med Gotlands
Energi AB angående framdragande av erforderliga elektriska ledningar och fjärrvärme samt med Telia/fiber-
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förening/operatör m fl. ledningshavare för fiber o dyl.
§ 13
Kontroll och
besiktning

Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som
exploatören ska utföra enligt §§ 10-11.
Regionen äger rätt att gentemot Exploatören utöva den
kontroll över anläggningsarbetena avseende VA-, dagvatten och gatuanslutningen som enligt Byggandets
Kontraktkommittés allmänna bestämmelser tillkommer
beställaren.
Sedan anläggningsarbetena avseende VA-, dagvatten och
gatuanslutningen färdigställts i sådan omfattning att de kan
godkännas för besiktning ska de av Exploatören anmälas för
slutbesiktning till vilken Regionen ska kallas. Exploatören
förbinder sig att säkerställa att Regionen, om den så önskar,
kan närvara vid besiktningen. Slutbesiktning ska utföras av
en av Exploatören utsedd besiktningsman.
De brister och fel som tagits upp i utlåtande i samband med
slut- och garantibesiktning eller som uppkommer under
garantitiden ska Exploatören utan dröjsmål avhjälpa. För
garantibesiktning ska gälla motsvarande bestämmelser som
för slutbesiktning. I de fall Exploatören inte fullgör de arbeten
som det åligger densamme att ombesörja enligt §§ 10-11,
äger Regionen rätt att utföra vad som brister, varvid
Exploatören ska svara för åtgärdskostnaderna samt de
merkostnader som Regionen härigenom åsamkas.

§ 14
Säkerhet

§ 15
Upplagsplats,
vegetation

Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse.
Genom Exploatörens försorg ska Fastigheten omvandlas
till en väl fungerande bostadsfastighet. I normalfallet ska
Exploatören för skyldigheter enligt motsvarande avtal ställa
säkerhet i en omfattning som Regionen skäligen kan godkänna för i första hand anläggande av infrastruktur o dyl.
av allmän karaktär för Fastigheten. I detta fall ska inga
sådana anläggningar byggas som avses och genomförandet bygger på ett utförande i ett sammanhang för att uppnå
nödvändig funktionalitet. Av det skälet bedöms att behovet
av säkerhet saknas.
Exploatören äger inte rätt att använda Regionens mark
utanför Fastigheten för etablering, upplag eller annat ändamål i samband med Fastighetens bebyggande. Anslutande
mark får inte heller användas som parkeringsplats av anställd hos Exploatören eller av denne anlitad entreprenör.
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§ 16
Tidplan och avrop av anslutning

§ 17
Kontaktorganisation

§ 18
Avgifter och
tillstånd

§ 19
Garanterad
byggrätt

§ 20
Överlåtelse
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I samband med att bygglov ansöks ska Exploatören lämna
en tidplan till Regionen för genomförandet av byggnationen. Den ska ange tidpunkt för byggstart, färdigställande
och inflyttning samt genomförandet av för exploateringen
väsentliga moment i övrigt. Exploatören avropar anslutning av VA- och dagvattenanslutning senast en månad före
önskad anslutning till VA-nätet.
Regionens kontaktorganisation för Exploatören, utsedd av
Regionens regionstyrelseförvaltning såsom ansvarig för
genomförandet av regionens exploateringsverksamhet, är
planerings- och utvecklingsavdelningen inom teknikförvaltningen.
Anslutnings- och brukningsavgifter för VA utgår i enlighet
med gällande VA-taxa för Region Gotland. Alla för genomförandet av exploateringen nödvändiga tillstånd, vad det än
må vara, exempelvis bygglov ansöks och bekostas av
Exploatören.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en
garanterad byggrätt under genomförandetiden i enlighet
med detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla men fastighetsägaren har
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller
marklov. Med anledning av att Avtalet är kopplat till en
lagakraftvunna detaljplan upphör avtalet att gälla i de delar
som omfattas av en ändring eller ett upphävande. Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex utebliven byggrätt
eller projekteringskostnader o dyl eller övriga nedlagda
kostnader för de delar som då ännu inte har exploaterats.

Exploatören får inte överlåta det här avtalet till annan än
helägt dotterbolag eller bostadsrättsföreningen Malajen 10
(org.nr. 769634-3404) utan Regionens godkännande. Innan
överlåtelsen till bostadsrättsföreningen Malajen 10 sker ska
Exploatören till Regionen redovisa de ekonomiska förutsättningarna för bostadsrättsföreningen och att det är säkerställt
att bostadsrättföreningen vid tillfället för överlåtelsen har
nödvändiga ekonomiska förutsättningar för att ikläda sig
ansvaret för genomförandet enligt förutsättningarna i Avtalet.
Om överlåtelse till annan ändå sker har Regionen rätt att av
Exploatören kräva de merkostnader och förluster som
Regionen åsamkas vid ett genomförande i enlighet med
Avtalet.
Vid överlåtelse av Fastigheten är Exploatören och framtida
nya ägare till Fastigheten skyldiga att upplysa varje ny ägare
om åtagandena i detta avtal. Exploatören ska fullgöra det

Exploateringsavtal för Malajen 10 i Visby
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genom att bestyrkt kopia av Avtalet överlämnas till den nya
ägaren. Mottagandet av Avtalet ska kvitteras av ny ägare.
§ 21
Tvist

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska
avgöras av svensk domstol.

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

/

2017

För Hemsehem AB

……………………………………
Visby den

………………………………….

/ 2017

För Region Gotland

……………………………………
Björn Jansson

………………………………….
Peter Lindvall

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/443
16 maj 2017

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Miljöfarligt avloppsslam
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att
•

Motionens yrkande avslås.

•

Åt Teknikförvaltningen uppdras att, i årligen till fullmäktige, redovisa
genomförda åtgärder för bättre kretslopp i avloppsfraktioner.

Sammanfattning

Trots stor miljö- och klimatnytta av återföring av växtnäring och mullämnen från
avloppsfraktioner till åkermark är stor, så är motionens mening att riskerna med
föroreningar i slammet överskrider nyttan och att ingen återföring bör ske. Region
Gotland är medveten om problemen med avloppsåterföring till åkermark, men ser
också möjligheter att påverka avloppskollektivet och slammets kvalitet. Visby
reningsverk har nyss fått REVAQ- certifiering. Regionen har i och med det valt att
istället för stopp för slamspridning, söka vägar till ett successivt renare avloppsslam
och erbjuder nu slamleveranser som fosforgödsling till lantbruk, under vissa
kontrollerade förhållanden.
Ärendebeskrivning

Elin Bååth (Fi) har till fullmäktige lämnat in en motion med yrkandet att Region
Gotland upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning.
I motionen anges att syftet med spridning av avloppsslam är att skapa kretslopp där
fosfor från livsmedel återförs till åkermark, men att spridningen av avloppsslam
också med för nackdelar som gör att den står i opposition till bland annat
försiktighetsprincipen.
Bedömning

På kommunerna ställer miljömålssystemet dubbla förväntningar vad gäller avlopp,
dels finns behovet av ökad återföring av fosfor och dels innebär etappmålet om
giftfria och resurseffektiva kretslopp att användningen av återvunna material ska vara
säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen undviks
så långt som möjligt. Trots de tydliga miljömålskonflikter som finns i uppdraget i att
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ta hand om de biprodukter som uppstår av avloppshanteringen så är vår bedömning
att det är bästa i nuläget är att delta ett utvecklingsarbete, inom ramen för REVAC.
Enligt Naturvårdsverket klarar större delen av det svenska slammet (nära 90 procent)
gällande kvalitetskrav för metaller (gränsvärden) och organiska ämnen (riktvärden).,
men REVAC ställer högre krav än de lagstadgade på innehållet i slammet och
samverkan inom RECAV ger utvecklingsmöjligheter. Mer information om slam
från Visby reningsverk finns på http://gotland.se/94846. Vidare sker arbete med
strategier för återföring av slam från enskilda avlopp i den kretsloppsstrategi för
avlopp som är under utarbetande i ett samarbetsprojekt inom teknik- och
samhällsbyggnadsförvaltningarna, för att integreras i regionens vatten och avloppsplanering.
Beslutsunderlag

Motion från Elin Bååth, fi, 2016-06-Miljöfarligt avloppsslam
Förvaltningsskrivelse RS 2016/440., 2017-05-15
Slampolicy för Region Gotland
Beslut om REVAQ-certifiering

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till


Teknikförvaltningen;
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Motion:
Till:

Miljöfarligt avloppslam
Regionfullmäktige

Gotland har fått dispens av Naturvårdsverket för användning av avloppsslam som gödning vid
odlingar, och är tillsammans med Länsstyrelsen part i projektet ”Kretslopp vid nybyggnation”.
Syftet med spridning av avloppslam är att skapa kretslopp där fosfor från livsmedelssystemet
återförs till åkermarken. Att inte återföra växtnäringen leder på sikt till allvarliga miljöproblem.
Tyvärr finns det också stora nackdelar med att sprida avloppslam. Det innehåller nämligen även en
rad ämnen som är skadliga för både människor och den biologiska mångfalden. Ett exempel är
kadmium, som vi i första hand får i oss just genom kosten. Det räcker med en mycket liten
exponering för att allvarliga hälsorisker ska medfölja. I avloppsslammet återfinns även andra typ av
oreglerade miljögifter, som exempelvis flamskyddsmedel - som kan störa djurs och
människorshormonsystem ochorsaka cancer - och läkemedel, som antibiotika och hormoner från ppiller. Det saknas idag gränsvärden för många av de här ämnena, som alltså över huvud taget inte
mäts. Därför avråder Naturskyddsföreningen från användning av avloppsslam som gödning. Även
Kemikalieinspektionen och WHO varnar för riskerna med skadliga ämnen i avloppsslam.
Utifrån detta är det tydligt att vinsterna med spridning av avloppslam helt enkelt inte på långt när
överväger nackdelarna.Spridningen av avloppslam står i opposition till både försiktighetsprincipen,
som både Miljöbalken och EU:s miljöpolitik utgår ifrån, och riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri
miljö, Ett rikt odlingslandskap samt God bebyggd miljö.
För att säkra kretsloppet av fosfor behöver en långsiktig omstrukturering av avloppssystemen ske,
och på kort sikt behöver alternativa metoder för att minska riskerna med giftspridning via
avloppslammet tas fram - ett arbete som är i full gång i en rad pilotverksamheter. Genom att
fortsätta spridning av giftigt avloppslam medverkar Region Gotland istället till att ett ohållbart och
omodernt system upprätthålls.

Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland upphör att medverka till användning av avloppslam som gödning

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

31/5 2016

Ärendenr RS 2016/439

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum Den 10 maj 2017

Regionstyrelsen

Motion – Renovera och öppna badhuset i Roma
Förslag till beslut

Motionen avslås.
Bakgrund

Anders Larsson, centerpartiet, yrkar i en motion att Romabadet skall renoveras
och öppnas igen.
Förslagsställaren skriver i motionen att beslutet i kultur- och fritidsnämnden
2016-03-22, § 16, att stänga Romabadet har förorsakat stora problem och
kostnader för de som tidigare utnyttjade badet. Exempel på detta är, enligt Anders Larsson, ökade kostnader för regionen för transport av skolelever till
andra bad i samband med simundervisning liksom problem för hälso- och
sjukvården i och med att det finns för få bad för rehabilitering och motionssim.
Romabadet är i akut behov av renovering, vilket enligt en uppskattning från
teknikförvaltningen kommer att uppgå till ca 60 mnkr. Som en kommentar till
detta hänvisar Anders Larsson till ett anbud från ett lokalt byggföretag med
väsentligt lägre uppskattad renoveringskostnad. Regionen har haft en pågående
dialog med det lokala byggföretaget angående en eventuell försäljning men
någon överenskommelse har inte uppnåtts och i en artikel i lokalpressen nyligen har byggföretaget uppgett att man troligen inte heller kommer att uppnå en
överenskommelse med regionen angående ett övertagande.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2017-03-21, § 21, föreslagit regionfullmäktige att avslå motionen. Ett motiv till beslutet är följden av nämndens
tidigare beslut, 2016-11-22, § 83, att nedläggningen av Romabadet skall ingå
som en del i det besparingsbeting på 15 mnkr om ålagts på nämnden för perioden 2017-2019.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inhämtat information från utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen rörande de uppskattade kostnaderna för transport av
skolbarn till andra bad genom stängningen av Romabadet. I en överslagsberäkning uppskattas merkostnaderna för dessa transporter till 45-50 000 kr per år.
Regionstyrelseförvaltningen har även bett hälso- och sjukvårdsnämnden om en
konsekvensanalys för rehabiliteringsverksamheten vid en nedläggning av
Romabadet. I en kommentar sägs att hälso- och sjukvården utnyttjar två bas-
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2017/439

Region Gotland

sänger för sin verksamhet, en i Visby och en i Slite, så därmed påverkas inte
rehabverksamheten primärt av en nedläggning av Romabadet. Däremot kan
det finnas ett sekundärt problem eftersom många patientgrupper utnyttjar regionens bad, och då även Romabadet, för sin egenrehabilitering och för motionsändamål. En nedläggning av Romabadet medför därför ett ökat tryck på
övriga badanläggningar på ön.
Det är inte bara Romabadet som är i behov av renovering. Även Solbergabadet
och Hemsebadet är så gamla att det sannolikt inom en snar framtid är dags för
renoveringar även här. Utifrån detta så föreslår regionstyrelseförvaltningen i
enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut, att motionen bör avslås och
att istället frågan om den framtida badhusverksamheten bör studeras i ett
större sammanhang utifrån en helhetssyn där hela öns behov av badanläggningar beaktas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

KFN § 21
KFN AU § 20

Remiss. Motion. Renovera och öppna badhuset i Roma
KFN 2016/344




KFF Remissvar. Motion. Renovera och öppna badhuset i Roma, 2017-02-15
Motion. Romabadet måste vara en del av baden på Gotland även i fortsättningen

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden föreslår regionfullmäktige att avslå motionen och
att inte tillgodose yrkandena.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 december 2016 fått motionen Romabadet måste
vara en del av baden på Gotland även i fortsättningen på remiss. Motionsställaren ifrågasätter
nämndens beslut den 22 mars 2016 att inte renovera och öppna Romabadet igen.
Motionsställaren yrkar på att: Ta del av det inkomna anbudet för renovering och upphandla en
renovering med utgångspunkt från detta samt att Romabadet är en del av baden på Gotland och
öppnas igen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 mars 2016 (KFN § 16) att inte renovera
Romabadet utan se på frågan i ett större perspektiv där hela Gotlands behov tas i
beaktande. Den 22 november 2016 beslutade även kultur- och fritidsnämnden (KFN §
83) att förvaltningens kostnad för Romabadet skulle ingå i nämndens besparing, med
full effekt 2017, då uppdraget är att spara totalt 15 miljoner kronor under 2017–2019.
Med anledning av dessa av nämnden tagna beslut är förslaget att avslå motionen.
Yrkanden
Lars Jakobsson (C), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden ska tillstyrka motionen i
sin helhet.
Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

Proposition
Ordförande ställer proposition på Lars Jakobssons (C) yrkande och sitt eget yrkande
och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Filip Reinhags (S) yrkande.
Votering begärs och verkställs. Ordförande meddelar att Filip Reinhags (S) yrkande är
huvudförslag.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:
 Nej-röst för Lars Jakobsson (C) yrkande.
 Ja-röst för Filip Reinhags (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Lars Jakobsson (C) och Rolf Nirs Wahlgren (M) röstar nej.
Filip Reinhag (S), Lisa Berg (S), Ylva Hammar (MP), Jan Svensson (V), KjellÅke Wahlström (S), Roger Wärn (M) och Anita Keinonen (M) röstar ja.
Resultat: 2 nej-röster och 7 ja-röster.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla huvudförslaget.
Reservationer
Lars Jakobsson (C) och Rolf Nirs Wahlgren (C) meddelar att Centerpartiet reserverar
sig mot beslutet.

Expedieras:
Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MOTION.
Till Regionfullmäktige
Romabadet måste vara en del av baden på Gotland även i fortsättningen.
Bakgrund:
KFNs beslut den 22 mars 2016 att inte renovera och öppna Romabadet igen har
förorsakat stora problem och kostnader för de som tidigare utnyttjade
Romabadet. Detta beslut föregicks av, som jag ser det, bristfälligt
beslutsunderlag, ingen konsekvensanalys och inte heller någon
landsbygdssäkring av beslutet vilket visar sig nu.
Att stänga ute och omplacera 42 000 badande i Romabadet till andra
badinrättningar på ön, har misslyckats totalt. För att nämna några berörda
grupper så handlar det om ca 8 000 skolbad, ca 14 000 rehab och motionsbad
och resterande familj- och föreningsbad (de sociala baden som är nog så
viktiga.).
Efter detta olyckliga beslut har det inkommit flera medborgarförslag och det har
anordnats öppna möten där man protesterat mot stängningen. Den rödgröna
majoriteten vägrar att lyssna och vill inte se problemen eller öppna för en dialog
med näringslivet i Roma eller andra berörda.
Detta har föranlett att en av Romaortens byggföretag har lämnat in ett komplett
anbud för att renovera de brister som Romabadet står inför till en mycket lägre
kostnad än vad regionens ansvariga har uppgett. Byggföretaget beräknar
kostnaden till 20 miljoner kronor i stället för 60 miljoner som var regionens
beräkning. Med det förslaget skulle vi kunna få ett fungerande bad för ca 30% av
kostnaderna mot vad regionen räknade fram. Därtill kommer de effekter som
uppstår när många personer inte längre kan hålla igång med vattengympa och
rehab.
Kostnader och problem som uppstår om man inte renoverar badet nu:
- väsentligt ökade kostnader för transporter av skolelever till andra bad för
att bli godkända i simundervisning . Andra undervisningstimmar som
försvinner i tid för transporter.
- Kan inte undervisa i gymnastik och/idrott p.g.a. avsaknad av inomhushall.
- Större kostnader för hälso- och sjukvården p.g.a. för få bad för rehab och
motionssim.
- Attraktionskraften och tillväxten av barnfamiljer minskar i Romaorten.
Detta bör föranleda ett omtag och väcker många frågeställningar inför
kommande renoveringar och investeringar i regionens byggnader.
Med anledning av ovanstående yrkar jag härmed:
- att: ta del av det inkomna anbudet för renovering och upphandla en
renovering med utgångspunkt från detta.
-

att: Romabadet är en del av baden på Gotland och öppnas igen.

Anders Larsson
Centerpartiet

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/440
12 maj 2017

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Strategi för att öka byggnationen i trä
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att
•

Motionen avslås.

•

Klimatmålen vid ny- och ombyggnation ska nås genom krav på material med
hög klimatprestanda i byggnadsstommen utifrån LCA baserad på etablerade
produktdata.

•

Strategin att regionens byggnader efter ny- eller ombyggnad ska klara
diplomering för Miljöbyggnad ska utvecklas, nu inom Miljöbyggnad 3.0

•

Ambitionen ska vara att sätta klimatkrav även på byggnadsstommar i
utomhusanläggningar vilka inte kan certifieras som ”byggnader”.

Sammanfattning

Trots att miljö- och klimatnyttan av en ökad andel träbyggnad stämmer väl överens
med regionens mål och ambitioner, så avstyrks motionens förslag. Med hänvisning
till bristande resurser för att ta fram och genomföra nya strategier, föreslås istället att
målen nås genom energi- och klimatkrav på material till byggnadsstommar och att för
byggnader fortsätter och utvecklas ambitionerna att klara lämplig nivå på certifiering
för miljöbyggnad enligt de nya kriterierna, Miljöbyggnad 3.0.
Ärendebeskrivning

Eva Gahnström (C) har till fullmäktige lämnat in en motion med förslaget att Region
Gotland tar fram en strategi för att öka byggnationen i trä.
I motionen anges att träbyggnader är ett framgångsrikt verktyg för att minska
klimatpåverkan, att träbyggnader går snabbt att uppföra, har flera fördelar samt att
flera städer och kommuner i Sverige redan har träbyggnadsstrategier.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det är svårt att få regionens personella resurser att
räcka till, för att utarbeta och driva de strategier som redan är gällande uppdrag från
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fullmäktige, eller följer t ex av det regionala utvecklingsansvaret. Det måste tas med i
bedömningen av motionens förslag.
Genomförande av en kommunal träbyggnadsstrategi, liknande de som finns t ex i
Växjö sedan flera år och i Mönsterås sedan slutet av 2017, bygger på förankring i och
kontinuerliga kontakter med berörda delar av näringslivet i regionen. Vi har inte
samma förutsättningar här som i Småland med mycket träbyggnadsindustri.
Trots svårigheten att göra en rättvisande LCA 1 av byggnader på grund av deras
komplexitet, visar resultaten av de forskningsstudier som sammanfattas i en rapport
från SKL januari 2017 tydligt att träbyggande har en betydande potential för att
minska klimatpåverkan och öka användningen av förnybara naturresurser jämfört
med betong och metall. Det tyder på att noggranna produktkrav vid byggnadsarbeten
ändå bör leda till en ökad andel träbyggande.
För Region Gotland skulle en träbyggnadsstrategi för byggnader i regionens regi
visserligen kunna vara ett led i att nå ökad hållbarhet i bebyggelsen, särskilt under
byggskedet, men förvaltningens rekommendation är att istället fortsätta med och
utveckla arbetet med att bygga och renovera för att erhålla i förväg angiven nivå
(Brons, Silver eller Guld) av certifieringen Miljöbyggnad, enligt Swedish Green
Building Council. Deras nyligen uppdaterade kriterier, till 3.0, innefattar klimatkrav
på byggnadsstommar, tillsammans med en rad andra krav för energieffektiva och
hälsosamma byggnader.
Motsvarande krav på klimateffektiva byggnadsstommar bör även ställas på
utomhusbyggnationer, t ex broar, bryggor, idrottsläktare fast de inte kan certifieras
enligt miljöbyggnadskriterier eftersom dessa innefattar inomhusklimat.
Beslutsunderlag

Motion från Eva Gahnström, c, 2016-06-20Strategi för att öka byggnation i trä
Förvaltningsskrivelse RS 2016/440., 2017-05-15
SKL-rapport: Byggnadsstommens klimatpåverkan, Livscykelperspektiv på olika
material, januari 2017.
Manualer och verktyg för Miljöbyggnad. Uppdaterade i maj 2017

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till


Teknikförvaltningen; avd chefer för Bygg och projekt- respektive Fastighetsförvaltningsamt



GotlandsHems fastighetschef



Regionstyrelseförvaltningen, exploateringsstrateg

1
Livscykelsanalys, LCA, används för att kunna mäta energianvändning, resursförbrukningsamt klimat- och miljöpåverkan av en
produkt
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. träbyggnadsstrategi
Den globala uppvärmningen medför att vi måste ändra vårt sätt att bo och
leva. Bland annat har Sverige förbundit sig att inte öka koldioxidhalten i
atmosfären. Ett framgångsrikt sätt är att bygga bostäder och
verksamhetslokaler av trä. Då binds CO₂ i husen under lång tid och det
minskar andelen koldioxid i atmosfären. Givetvis under förutsättning att
den avverkade skogen återplanteras. Produktionstiden för ett hus byggt
av trä är kortare än när det byggs med andra material. Med fler trähus
kan bodstadsbristen byggas bort snabbare! Trä är ett förhållandevis lätt
material vilket medför att antalet transporter av byggmaterial minskar och
att det går att anlägga en enklare grund.
Över hela landet har kommuner tagit fram mer eller mindre omfattande
träbyggnadsstrategier, t.ex. Växjö, Mora och Skellefteå. Det finns en, till
viss del berättigad, oro för risken för bränder i trähus. Mellan 1874 och
1994 var det förbjudet att bygga bostäder av trä högre än två våningar.
Oron är befogad när det gäller gamla hus, men ny teknik gör trähus mer
brandsäkra.
Därför föreslår jag:
att: Region Gotland tar fram en strategi för att öka byggnation i trä.
Bro 160619
Eva Gahnström

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/772
12 maj 2017

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Laddplatser för elektriska fordon
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att
•

Motionen anses besvarad med tjänsteskrivelsen.

•

Teknikförvaltningen ska i samband med årsredovisningen för 2017 till
regionfullmäktige, redovisa status för laddplatser på regionens parkeringar

Sammanfattning

Motionens yrkande att ge förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på
regionens parkeringsplatser, anses besvarad med hänvisning till pågående arbete med
den parkeringsstrategi som ska antas av tekniska nämnden.
Ärendebeskrivning

Claes Nysell, L, har i en motion föreslagit att; Regionen skapar förutsättningar för
operatörer att anlägga laddplatser på regionens parkeringsplatser", ”för att underlätta
och stimulera till ett ökat användande av elektriska fordon behövs det tillgängliga
laddplatser både vid hemmet, arbetsplatsen och på serviceorterna”.
Bedömning

Tekniska nämnden äger denna fråga. Laddplatser för elfordon på allmänna
parkeringar finns med i beskrivningen av vad som ingår i underlaget till ny
parkeringsstrategi som Tekniska nämnden ska anta. Konsultfirman Ramböll arbetar
med underlaget och ett antal arbetsmöten har hållits med berörda inom
teknikförvaltningen. Ramböll har även fått ett underlag från projektet Elbilslandet,
ett projekt där Region Gotland medverkat i mycket begränsad omfattning. En avsikt
var att parkeringsstrategins delar rörande laddplatser skulle ha kunnat redovisas inom
ramen för projekt Elbilslandet, men arbetet med parkeringsstrategin blev fördröjt.
Mycket tack vare projektet Elbilslandet finns redan ett femtiotal publikt tillgängliga
laddplatser på Gotland. S.k. snabbladdare finns i Fårösund, Hemse och i Visby. Flera
av dessa finns på besöksplatser, men det är också för besökare och för fastboende
utan egen parkering vid bostaden som möjligheten till laddning på allmän parkering
är mest angelägen.
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Teknikförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning tittar på var det är lämpligast att
sätta upp laddplatser på regionens fastigheter, t. ex på personalparkeringar., och hur
betalningen enklast löses för att använda dessa. Viss konkurrens finns mellan olika
prioriterade grupper - el till laddplatser finns oftast på P-platsen närmast entrén - där
är det också önskvärt med P-plats för rörelsehindrade.
GotlandsHem har hittills satt upp laddplatser i Kvarteren Trilobiten och i Sjöliljan.
Vid flera av de befintliga laddplatserna på Gotland erbjuds gratis ladding. Trots låga
elpriser bedöms det ur ett diskrimineringsperspektiv angeläget att offentliga
laddplatser inte erbjuder fri laddning av elbilar, för att det skulle gynna elbilsägare i
förhållande till andra fordonsägare.
Beslutsunderlag

Claes Nysell, L. Motion. Laddplatser för elektriska bilar. 2016-11-21.
Förvaltningsskrivelse RS 2016_772, 2017-05-15
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TN registrator; Teknikförvaltningen, avd. för fastighetsförvaltning samt gata mark
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Motion Regionfullmäktige 2016-11-21

Laddplatser för elektriska bilar

Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. Det är ett av våra visionsmål för år
2025.
Nationellt har vi målet att persontransporter med bilar, skall ske utan koldioxidutsläpp år 2030.
Det finns i dag två huvudsakliga tekniker för att vi skall nå målen, vilka är biogas och elektriskt drivna fordon.
Det finns inga motsättningar mellan dessa två tekniker, båda behövs.
För att underlätta och stimulera till ett ökat användande av elektriska fordon behövs det tillgängliga laddplatser
både vid hemmet, arbetsplatsen och på serviceorterna.
-Därför yrkar jag att:
Regionen skapar förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på regionens parkeringsplatser.

Vibble 2016-11-21

Claes Nysell (L)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/134
25 april 2017

Ronny Larsson

Regionstyrelsen

Motion. Bilpool obligatorisk för samtliga förvaltningar
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Sammanfattning

Det finns sedan 2014 en bilpool på Wisborg och som är frivillig för medarbetarna på
de olika förvaltningarna att ansluta sig till. 96 personer är anslutna.
Bilpoolen består idag av 2 fordon och skall utökas inledningsvis med 7 fordon som
omplaceras från Samhällsbyggnadsförvaltningen i augusti. På detta vis kommer med
all sannolikhet antalet fordon i regionen att kunna minskas.
Avseende ansvar för befintliga leasingkontrakt för fordon har regionstyrelseförvaltningens (tidigare serviceförvaltningen) detta sedan 2013.
Ärendebeskrivning

Moderaterna har i en motion till Regionfullmäktige föreslagit att göra bilpoolen
obligatorisk för förvaltningarna i Region Gotland och att det skyndsamt undersöks
om det går att göra detta.
Även anser motionärerna att det skyndsamt undersöks om serviceförvaltningen (idag
regionstyrelseförvaltningen) kan få till uppgift att förvalta befintliga leasingkontrakt.
Bedömning

En bilpool upprättades 2014 på Visborg och i den ingår idag 2 fordon. Ytterligare 7
st kommer att överföras fr o m augusti från samhällsbyggnadsförvaltningen. Idag är
96 medarbetare anslutna som användare av bilpoolen.
Dialog med (samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen) om övertag av
fordon till bilpoolen pågår. På detta sätt kommer vi med stor sannolikhet att kunna
reducera antalet leasingfordon totalt inom regionen. Medarbetare som idag har
”egna” fordon kommer då att bli hänvisade till bilpoolen då fordon krävs för
tjänsteresor.
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Regionstyrelseförvaltningen anser att dagens system med frivillighet till anslutning till
bilpoolen fungerar väl, men att genom ytterligare marknadsföring kan fler
medarbetare bli uppmärksammade på bilpoolens förekomst och förtjänster.
En obligatorisk anslutning skulle inte öka användningen av bilpoolen då förvaltningarna måste ha kvar egna fordon där verksamheten så kräver. Däremot en
överföring av fordon från förvaltningarna enligt ovan kommer att öka användningen
av bilpoolen.
Regionstyrelseförvaltningen administrerar sedan 2013 samtliga leasingkontrakt på
regionens leasingfordon.

Beslutsunderlag

RS 2016/134. Motion. Bilpool obligatorisk för samtliga förvaltningar

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Visby 2016-02-22

Motion:
Till:

Gör bilpoolen obligatorisk för alla förvaltningar

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har byggt upp en bilpool som nyttjas sparsamt av andra förvaltningar.
Många förvaltningar har dock egna fordonsflottor / leasingbilar. Den ambition som
politiken hade med att inrätta bilpoolen var av ekonomisk art. Uppenbarligen har detta
inte nått ut i organisationen.

Därför yrkar vi:
Att man skyndsamt undersöker hur regionens bilpool som drivs av serviceförvaltningen
blir obligatorisk för samtliga förvaltningar att ansluta sig till
Att man skyndsamt undersöker hur serviceförvaltningen kan få till uppgift att förvalta
befintliga leasingkontrakt i regionen.

Inger Harlevi (M)

Anna Hrdlicka (M)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2015/632
9 maj 2017

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Regionens företag bör struktureras som en
platt organisation så att personalens kompetens tas till vara i
ledningen av verksamheten
Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat i och med regionstyrelseförvaltningens
redogörelse angående organisationsstruktur.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag har Dan Persson och Lars Lundström föreslagit att
”Regionen med dess egna företag bör struktureras som platt organisation så att personalens
kompetens tas till vara i ledningen av verksamheten.” med motivering att ”Regionens arbete
hämmas idag av ineffektiv toppstyrning. Utan chefer blir organisationer billigare och effektivare.
Personalen som vet vad verksamheten i praktiken går ut på, kan själva ta ansvar och inom sig
demokratiskt fördela nödvändiga uppgifter. Detta ger motiverade och kreativa medarbetare.”
Inom Region Gotland har man inom sitt chefsuppdrag ansvar för verksamhetpersonal och ekonomi inklusive det som följer av lagar och kollektivavtal. I chefernas
uppdrag ingår att skapa förutsättningar för medarbetare att själva kunna ta ansvar för
att utveckla verksamheten mot de mål som finns uppställda. Bli sedd, bekräftad, få
vara delaktig, kunna påverka sitt uppdrag samt att ens kompetens tas till vara, är en
förutsättning för att få engagerade medarbetare och att nå uppsatta mål. Det är en av
chefens viktigaste uppgifter att få till. En bra arbetsmiljö där det finns ett coachande
ledarskap är en förutsättning för ett hållbart medarbetarengagemang.
I verksamheter med stora personalgrupper ser vi idag en koppling till höga sjuktal.
För att få till en hållbar arbetsmiljö där medarbetare är friska och engagerade behöver
vi snarare minska chefsuppdragens omfattning istället för att platta organisationen
med färre chefer. Ett nära ledarskap kan göra stor skillnad både i engagemang,
effektivitet och i kostnader.
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Bedömning

Den organisationsstruktur som finns har fastställts av respektive nämnd utifrån
ekonomi och verksamhetsmässiga förutsättningar. Översyn av
organisationsstrukturen pågår ständigt. Regionstyrelseförvaltningen gör
bedömningen att en inriktning mot hållbara chefsuppdrag (fler chefer med mindre
personalgrupper)är att föredra istället för att skapa plattare organisation med större
omfång på chefsuppdragen.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGIGM GOTLAND

2015 -10- 1 4

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

Regionen med dess egna företag bör struktureras
som platt organisation så att personalens
kompetens tas till vara i ledningen av verksamheten.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Regionens arbete hämmas idag av ineffektiv
toppstyrning. Utan chefer blir organisationer billigare
och effektivare. Personalen som vet vad
verksamheten i praktiken går ut på. kan själva ta
ansvar och inom sig demokratiskt fördela
nödvändiga uppgifter. Detta ger motiverade och
kreativa medarbetare.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
||

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

Dan Persson Lars Lundström
O.Tullgränd 1a Västergarn Snauvalds 909
62 156 Visby
62230 Tofta k/- JlllFZ-t
dan.persson5@telia.com bildochbokstavOgm

Ad/ess

Postadress

E-postadress

>?

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/333
19 maj 2017

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Rapport – Gemensam målbild för god ordning på stan
sommaren 2017
Förslag till beslut

•

Ta emot information och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Under åren har ett positivt arbete utvecklats mellan näringslivet, myndigheter,
organisationer och Region Gotland för att tillsammans bidra till att skapa trygghet
och trivsel i Visby. Samarbetet utmynnar i att komma överens om en gemensam
målbild omkring God ordning på stan under sommarveckorna. Den 19 maj samlades
berörda parter för att fokusera på åtgärder för att få ner berusningsnivån som i en
följd av år varit för hög. Ytterligare punkter fastställdes enligt nedan:
•

225 jobb erbjuds till ungdomar i åldern 13 – 18 år.

•

Ungdomsgårdarna, både på landet och i Visby, har kvällsöppet under
sommarveckorna.

•

Socialtjänstens ungdomsgrupp bedriver fältverksamhet vid vissa tillfällen
under sommaren.

•

God tillgång på narkotika och en allt mer liberal inställning till droger oroar.
Alla som deltar i målbilden uppmanas att vara uppmärksamma och kontakta
polisen vid misstanke om bruk av droger.

•

Trafiksituationen i innerstaden kombinerat med uteserveringar och besökare
är problematisk och ska uppmärksammas.

•

I och med en ökad belastning inom hamnområdet, särskilt under
Almedalsveckan, så kommer det att finnas fler parkeringsvakter i rörelse.

Alla berörda har ett ansvar för att minska berusningen. Bland annat följande åtgärder
ska bidra till detta:
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•

Fortsatt satsning på utbildning och ökat samarbete mellan krögare, polis,
tillståndsmyndigheten samt ordningsvakter för att minska berusningsnivån
enlig ”Serveringskollen”.

•

Regionens tillsynsarbete prioriterar: berusningsnivå, tillgång till alkoholfria
alternativ, caterings- och provsmakningstillstånd samt matutbud. Viss tillsyn
kommer att ske i samarbete med Polisen.

•

Volontärer från Svenska kyrkan erbjuder vatten och en stunds återhämtning
varje natt från v 27 – v 32.

•

Öka efterfrågan på alkoholfria drycker genom att skapa större variation och
synliggöra utbudet.

•

Polisen arbetar för att vara mer synliga på serveringställen. De
serveringsställen som har ordningsvakter kan även dem göra sig mer synliga
för att skapa ökad trygghet och mindre berusning.

•

Serveringsställena erbjuder fri tillgång till vatten.

Målbilden God ordning på stan ska ses som en del i arbetet med Medborgarlöften som
Polisen på Gotland tillsammans med Region Gotland har definierat.
Deltagarna var överens om att fortsätta förbättra och utveckla samarbetet för ett
tillgängligt och tryggt Visby sommartid. Regionstyrelseförvaltningen, Regional
utveckling, ansvarar för att en sammanfattning av sommaren sker under hösten 2017
för vidare rapportering till regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Bilagor:
Gemensam målbild God ordning på stan(2017-05-19)
Deltagarlista
Skickas till:
Socialförvaltningen – Beroendeenheten & ungdomsgruppen
Kultur- och fritidsförvaltningen – Kultur och ungdomsavdelningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – IVA & Akuten
Teknikförvaltningen – Mark och stadsmiljö, Gatu- och markenhet & Hamnavdelningen
Räddningstjänsten
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel och alkoholtillstånd
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2017-05-19

Gemensam målbild ”God ordning på stan”
sommaren 2017
Överenskommelsen definierar en gemensam målbild av en god ordning i Visby. Syftet är att öka
förutsättningarna för trygghet och trivsel för alla besökare främst under sommarmånaderna. Under
2017 har målbilden fokuserat på att ta fram åtgärder för att minska berusningsnivån på stan.
Målbilden kan i vissa fall även fokusera på händelser på övriga Gotland som bör uppmärksammas.
Samtliga deltagare, se deltagarlista, ställde sig bakom målbilden.

Område

Aktivitet / kommentar

Insatser omkring ungdomar och unga vuxna är prioriterat. Ungdomsjobb, meningsfulla
fritidsaktiviteter och fältverksamhet är avgörande i det förebyggande arbetet.
Ungdomar

• Ungdomsjobb erbjuds under sommaren åt 225 gotländska
tonåringar, 13 – 18 år. Majoritet av jobb förmedlas till de mellan 15
och 16 år.
• Ungdomsgården ”Lagret”, målgrupp 13 – 18 år, på Solbergaskolan är
öppen dagligen vecka 26 – 32. Ungdomsgårdarna i Fårösund samt
Klintehamn kommer att vara öppna. Ordinarie verksamhet är åter
igång v 33.
• Fältfritidsledare arbetar aktivt ute bland ungdomar på stan.
• Fenix ungdomens hus öppen under sommaren, målgrupp 16 – 25 år.
• ”Dagkollo” i omgångar för ungdomar i åk 5 – 7. Sommaraktiviteter
genomförs tillsammans med Gotlands Idrottsförbund.
• Socialtjänstens ungdomsgrupp bedriver fältverksamhet vid vissa
tillfällen. Socialjouren finns att tillgå hela dygnet.
• Gemensam diskussion omkring berusning och dess konsekvenser
främst för ungdomar under Medeltidsveckan fortsätter tillsammans
med Medeltidsveckans arrangörer, polisen och ungdomsgruppen.
• Kontaktuppgifter till ungdomsgruppen eller annan verksamhet
sammanställs. Krögarföreningen vidarebefordrar dessa till sina
medlemmar.
• Genom nätverket Tryggare Gotland planeras insatser vid skolavslutningarna, skolstart etc.
• Socialförvaltningen och polisen känner en oro gällande liberala
drogattityder bland ungdomar. (Se även rubrik Narkotika)

Berusningsnivån i Visby sommartid är för hög. Alla inblandade i målbilden bidrar, utifrån sina
förutsättningar, med åtgärder för att få ner nivån.

Berusningsnivå

• Alkoholförtäringsförbudet på offentlig plats i Visby utgör ett stöd för
polisens arbete med direktförverkande av alkohol i stan samt i
arbetet med ungdomar genom ”Kronobergsmodellen”.
• Berusningsnivån kopplat till serveringsställena är för hög, därför
kommer tillsynsarbetet fortsätta att fokusera på detta.(Se även under
Tillsyn).
• Budskapet ”Varannan vatten” syns via monitorerna på Destination
Gotland och på turistbyrån. Vidare syns det på gotland.net,
sommartidningen JustNu samt i året runt tidningen Forum Gotlands

2017-05-19
sommarnummer.
• Svenska Kyrkans tält kommer att stå utanför Österport. Volontärer
erbjuder vatten och en stunds återhämtning. Öppet varje natt kl
21.30 – 04.00 fr o m v 27 - 32.
• Utbildning ges i ”Ansvarsfull alkoholservering” samt i arbetsmodellen
”Serveringskollen” för att minska risken för överservering. Krögarna
ansvarar för att medarbetare genomgår utbildningen.
• Polisen och tillståndsmyndigheten har tillsammans med krögare och
ordningsvakter genomfört ett möte i arbetet för att minska
berusningsnivån enligt ”Serveringskollen”.
• Viktigt med vaksamhet omkring unga berusade och deras utsatthet.
Låt ”sunt förnuft” råda på serveringsstället och erbjud hjälp om
omständigheterna medger detta.
• Krogarna bjuder på vatten och gästerna har tillgång till vatten på
olika ställen i lokalen, ”vattenhål”.
• För att minska berusningsnivån jobbar restaurangerna för ett bra
matutbud.
• Diskussion omkring att likställa berusningsgrad för berörda
verksamheter, tillsammans med ordningsvakter och polisen, bör
fortsätta.
• Skapa större variation på alkoholfria drinkar. Öka efterfrågan på
alkoholfria drycker genom att synliggöra utbudet.
• Polisen jobbar för att vara mer synlig inne på restauranger och barer.
De serveringsställen som har ordningsvakter kan även dem göra sig
mer synliga för att skapa ökad trygghet och mindre berusning.

Bibehållen vaksamhet avseende effekter av 03-öppet på restauranger. Förebyggande åtgärder för
att skapa god ordning och trivsel i stan är prioriterat.

Tillsyn av restauranger

• Fem stycken ”sommarinspektörer” kommer att jobba v 25 – 32.
• Tillsynen under sommaren från Regionen och Polisen sker i
samverkan. Prioriteringar är: berusningsnivån, tillgång till alkoholfria
alternativ, caterings- och provsmakningstillstånd samt matutbud.

God tillgång av narkotiska preparat och en allt mer liberal inställning till droger är oroande. Bruket
av droger tillsammans med alkohol påverkar många verksamheter och utsätter människor för
onödiga risker.

Narkotika

• Polisen markerar oro omkring narkotika och en mer drogliberal
inställning till droger.
• Polisen deltar med narkotikautbildning inom grundutbildning i
”Ansvarsfull alkoholservering” .
• Polisen är mer uppmärksam på drograttfylleri.
• Fokus på Cannabis. De flest unga som testar Cannabis är redan
cigarettrökare. Ett tobaksförebyggande arbete bland unga är därför
viktiga insatser för att få ner cannabisanvändningen främst för de
som är under 18 år. Ring Polisen, 114 14 för att tipsa eller anmäla
misstanke om narkotikabrott.

Den offentliga miljön är en viktig del av ”varumärket Visby”. Många intressen trängs på en
begränsad yta och intressekonflikter kan lätt uppstå.
Det offentliga rummet

• Trafiksituationen i Visby innerstad där nyttotrafik och
utryckningsfordon ska kombineras med världsarv, uteserveringar och
besökare är problematisk. Följ därför de tillstånd för uteserveringar
som beviljats för att öka trivsel, framkomlighet, säkerhet och
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tillgänglighet för besökare och nyttotrafik.
• Under sommaren och främst Almedalsveckan är det hög belastning
på hamnområdet. Området är stängt för biltrafik. Extra
parkeringsvakter kommer att finnas under veckan.
• Hamnkontoret har kontinuerlig kontakt med arrendatorn omkring
tydliga rutiner för gästerna om ordningen i hamnen och
konsekvenser om de ”inte sköter sig”. Utbildning gällande hamnens
säkerhet, trygghet och ordning genomförs för ny personal vid
gästhamnen.
• Genomgång av brandskyddsåtgärder samt tydlig markering omkring
bad- och dykförbud i hamnen.
• Städning av staden påbörjas kl 05.00 – 16.00. Helgstädning både
lö+sö under v 26-32. Under Almedalsveckan så intensifieras
städningen. Arbetar enligt principen om snabb åtgärd vid upptäckt.
• Respektera förbudet att använda ”trottoarpratare”, reklamskyltar på
trottoaren utanför butiker eller restauranger utan tillstånd för detta.
Dessa utgör en risk och minskar tillgängligheten för synskadade eller
personer med fysisk funktionsnedsättning.

Fortsatt bevakning omkring störande ljud efter beslutet om 03-öppet. Det är angeläget med en
aktiv och konstruktiv dialog mellan näringen och boende för utvecklingen av Visby som en levande
innerstad.
Ljudnivåer

• Klagomål på nöjesverksamheter ska anmälas till Region Gotlands
enhet för miljö- och hälsoskydd.
• Klagomål på till exempel buller eller andra störande ljud kommer att
vidarebefordras till berörd verksamhet som begär in egenkontroll
från den aktuella tiden. Efterföljande kontroll sker när möjlighet
finns. Vid upprepade störningar sker kontroll av ljudnivån direkt på
stan på sedvanligt sätt.
• Möjligheten att förelägga näringsverksamhet ”vite” används som ett
verktyg.
• Boende i innerstaden framför bekymmer från privatuthyrda
bostäder. Klagomål på boende ska - när olägenhet uppstår - anmälas
till polisen. Återkommande störningar ska även rapporteras till
enheten för miljö- och hälsoskydd.
• Innerstadsföreningen informerar på sin webbsida om vilka regler som
gäller vid privatuthyrning.
• Enheten för miljö- och hälsoskydd fortsätter att verka för ett gott
samarbete omkring krögarnas egenkontroll av ljudnivåer.

Grundläggande brandskydd är att tillgänglighet för utryckningsfordon är säkrad och att
utrymningsvägar är tydliga.
Brandskydd

• Ett antal krogars uteplatser inspekteras och åtgärder vidtas. Tillsyn
genomförs kontinuerligt enligt plan och man tittar noga på
nödutgångar och antal personer som får vistas i lokalen.
• Kontinuerlig riskanalys omkring ”stora arrangemang” är rutin.
• Verksamheter påminns om behovet av god sophantering
för att minska risken för brand.
• Ansökan om tillstånd för att hantera eller inneha brandfarliga varor
som exempelvis gasol ska alltid, oavsett mängd, lämnas in till
räddningstjänsten.
• Utvecklingsarbete – Möjlighet för Räddningstjänsten att synas på
stan utan larminsats.
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Insatser för att få en bra och säker miljö vid arrangemang på övriga Gotland är viktigt. Även
satsningar som indirekt kan påverka God ordning på stan är angeläget.
Övriga Gotland

•

Tillståndsmyndigheten tillsammans med räddningtjänsten och
polisen utför regelbunden tillsyn av arrangörer med
serveringstillstånd. Berusningsnivån bevakas.
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Deltagare vid målbilden God ordning på stan den 19 maj 2017
Namn

Verksamhet

E-post

Håkan Larsson

Polisen

hakan-i.larsson@polisen.se

Meit Fohlin

Region Gotland, RS

meit.fohlin@gotland.se

Lisa Stark

Regionstyrelseförvaltningen

lisa.stark@gotland.se

Magnus Olsson

Visby Centrum

magnus.olsson@visbycentrum.se

Shanti Gustafsson

Region Gotland

shanti.gustavsson@gotland.se

SOF, Ungdomsgruppen
Eva Backman

Visby Innerstadsförening

ekm.backman@gmail.com

Stefaan de Maecker

Region Gotland, RS

stefaan.de.maecker@gotland.se

Ragnar Östermark

Region Gotland, SOF,

ragnar.ostermark@gotland.se

beroendeenheten
Michael Enlund

Regionstyrelseförvaltningen

michael.enlund@gotland.se

Gunnel Baazius

Region Gotland, HSF Akutmott.

gunnel.baazius@gotland.se

Håkan Hallberg

Region Gotland,

hakan.hallberg@gotland.se

Hamnavdelningen
Mats Ljung

Region Gotland,

mats.ljung@gotland.se

Räddningstjänsten
Kjell Andersson

DBW Innerstadsråd

mona.kjell@hotmail.com

Mattias Edsbagge

Region Gotland, Miljö och

mattias.edsbagge@gotland.se

hälsoskydd
Ulf Linnerhed

Region Gotland,

ulf.linnerhed@gotland.se

tillståndsmyndigheten
Jörgen Wiss

Region Gotland,

jorgen.wiss@gotland.se

tillståndsmyndigheten
Therese Stenbeck

Region Gotland,

therese.stenbeck@gotland.se

tillståndsmyndigheten
Lennart Rosenlund

Munkkällaren

Lent.munken@hotmail.se

Malin Bergsvik

Visita

m.bergsvik@visita.se
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Anders Holstensson

Region Gotland, Kultur- och

anders.holstensson@gotland.se

fritid
Jan Qviberg

Ekobrott

jan.qviberg@ekobrottsmyndigheten.se

Mats Persson

Ekobrott

mats.persson@ekobrottsmyndigheten.
se

Sofia Nordström

Länsstyrelsen

sofia.nordstrom@lansstyrelsen.se

Bosse Gustafsson

Gästhamnen, Hotell

info@visbygasthamn.se

Gute/Breda blick
Christine Hjertsson

Eden Tapas & Bar

c_hjertsson@yahoo.com

Niklas Nilsson

Kallbadhuset

nicke@kallisvisby.se

Urban Wallin

Gutekällaren

ubbe@gutekallaren.com

Philip Wiman

Gutekällaren

philip@gutekallaren.com

CJ Kristiansson

Kallis/Wisby Strand

cj@kallisvisby.se

Thomas Nässén

Wisby Strand

thomas.nassen@wisbystrand.se

Stellan Bergström

Svenska kyrkan

stellan.bergstrom@svenskakyrkan.se

