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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/415
23 maj 2017

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Process för framtagande av regionstyrelseförvaltningens
verksamhetsplan för 2018
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner processen för framtagande av
regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2018 och ger regiondirektören och
förvaltningschefen i uppdrag att genomföra arbetet i dialog med regionstyrelsens
arbetsutskott.

Sammanfattning

För att öka delaktigheten i framtagandet av regionstyrelseförvaltningens
verksamhetsplan för 2018 har ett förslag till process tagits fram. Arbetet påbörjas i
augusti och avslutas med att verksamhetsplanen beslutas i regionstyrelsen den 13
december.

Ärendebeskrivning

För framtagande av verksamhetsplan 2018 för regionstyrelseförvaltningen föreslås
följande process.
Tid
Augusti

Aktivitet
Fördjupningsseminarium

September

Workshop

11 oktober

Koncernmöte budget
2018

26 sept

Avstämning RS AU

Syfte
Öka kunskapen kring RSFs
verksamhet hos politiker i RS
samt kunskapen kring
styrmodellen
Önskat innehåll VP 2018 och
skillnaden mot VP 2017
Relationen strategisk plan och
budget och utvecklingsområden
KLG
Förtydligande av
budgetförutsättningarna inför
2018
Första utkast till VP 2018 klar. Se
att vi är på rätt väg

Deltagare
RS
FLG RSF
Peter
RS AU
FLG
Peter
KLG och RS AU
samt
ekonomichefer
Karolina, Peter
RS AU

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 2017/415

Oktober

Medarbetardag RSF

Oktober

Planeringsdag FLG

V 45-46
(6-17 nov)
9 nov

Uppföljningsmöten med
processägare
Förslag till VP presenteras
för RS AU för dialog
VP skickas in

15 nov
28 nov
4-8 dec

Föredragning RS AU inför
RS
Budgetkvittering

13
december

Föredragning och beslut i
RS

Ge möjlighet till inspel och öka
förståelse för helheten. FLG
bjuder in.
Arbeta igenom planen mer i
detalj. Enas kring slutgiltiga
prioriteringar
Lägga grunden för årsbokslut
och planering framåt
Samtal och avstämning att
planen nu är enligt önskemålen
Deadline för VP till RS AU den 28
nov
Slutlig avstämning inför
dragning i RS
Förvaltningschef och
nämndsordförande kvitterar
budgeten för 2018
Verksamhetsplanen för 2018
beslutas

Medarbetare
FLG RSF
FLG
Karolina, Peter
RS AU

Karolina
Karolina, Peter,
RSO
Karolina, Peter

Augusti

September

11 oktober

26 september

Fördjupningsseminarium

Workshop

Koncernmöte

Avstämning RS AU

Oktober

November

Medarbetardag RSF

Planeringsdag flg

15 november
Förslag till VP skickas in
skriftligen till RS AU 28
nov.

28 november
Föredragning RS AU inför
RS

6-17 november

9 november

Uppföljningsmöten med
processägare

Förslag till VP
presenteras för RS AU

4-8 december
Budgetkvittering

13 december
Föredragning och beslut
RS

Bedömning

Förvaltningen för bedömningen att ett närmare samarbete kring verksamhetsplanen
ger möjligheter till ökad kvalitet i genomförande och resultat. Samarbetet underlättas
av en gemensam process för framtagandet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förvaltningsledning Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/202
8 maj 2017

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan
2017-2021
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna

Sammanfattning

Det övergripande målet med kompetensförsörjningen är att säkerställa att kompetens
finns för att nå verksamheternas mål samt tillgodose dess behov på både kort och
lång sikt. Med planen styrs den långsiktiga personalförsörjningen tillika
arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna. Förvaltningens
förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare genom att kunna rekrytera, behålla och
utveckla medarbetarna är avgörande framgångsfaktorer
Förvaltningens rekryteringsutmaningar finns framför allt inom IT, upphandling samt
HR, utifrån hög konkurrens om yrkesgrupperna, få kvalificerade sökanden och också
beroende på svårighet att möta lönekraven från sökanden från fastlandet.
För att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen krävs kompetensväxling och
kompetensutveckling för att hantera förändringar i uppdrag och behov av kunskap
inom samtliga områden.
Förvaltningens framtida kompetensbehov under perioden kommer att beskrivas
mera ingående i kompetensförsörjningsplanen för 2018-2022.
För att säkra kompetensförsörjningen har förvaltningen identifierat nedan strategier
 Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
 Systematiskt arbeta med kompetensförsörjning
 Erbjuda konkurrenskraftiga löner till svårrekryterade yrkesgrupper
 Säkra tillgången på ledare
 Karriärmöjligheter inom Region Gotland
 Attraktiv företagskultur
 Kompetenser i nivå med behov
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/202

Till varje strategi finns aktiviteter som ska genomföras under 2017.
Underlag

Kompetensförsörjningsplan Regionstyrelseförvaltningen 2017-2021
Regionstyrelseförvaltningen

Karolina Samuelsson, Förvaltningschef
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Diarienr: RS 2017/202

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Datum 2017-04-03

Kompetensförsörjningsplan regionstyrelseförvaltningen
2017-2021
Mål

Det övergripande målet med kompetensförsörjningen är att säkerställa att
kompetens finns för att nå verksamheternas mål samt tillgodose dess behov på
både kort och lång sikt. Med planen styrs den långsiktiga personalförsörjningen
tillika arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna.
Förvaltningens förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare genom att kunna
rekrytera, behålla och utveckla medarbetarna är avgörande framgångsfaktorer
De förvaltningsövergripande strategierna och aktiviteterna kommer att
integreras i förvaltningens verksamhetsplan och i strategisk plan och budget.
Förvaltningens uppdrag

Regionstyrelseförvaltningen är en sammanhållande kraft som skapar värde och
nytta för Region Gotland. Förvaltningen ansvarar för
• strategisk planering och ärendeberedning
• regional utveckling
• koncernstyrning och koncernsamordning
• internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
• kanslier
Arbetet ska kännetecknas av
• helhet före del
• samarbete över gränser
• kompetens och ledarskap
• effektivitet och kvalitet
Verksamheten bedrivs inom områdena HR, ekonomi, kommunikation,
regional utveckling, kvalitet och digitalisering, måltid samt försörjning. Varje
avdelning har som ansvar att leda, styra och samordna arbetet inom sitt
verksamhetsområde. Detta innebär att sätta mål, planera, initiera och
genomföra utbildningsinsatser, ge stöd och utbildning och också att följa upp
och analysera utvecklingen. Arbetet drivs i nära samarbete med övriga
verksamheter i regionen och i koordinering med övriga avdelningar inom
förvaltningen.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Trender i omvärlden

Dagens unga, födda på 90-talet, söker i högre omfattning än tidigare trygghet
och gränser. Under de senaste åren har det skett en snabb förskjutning från
meningsfulla arbeten som man aldrig riktigt kan lämna till arbeten med tydliga
gränser som man kan lämna när man går hem för dagen. Att få en balans
mellan privatliv och arbetsliv har blivit allt viktigare. Det gränslösa arbetslivets
baksidor har blivit mera uppenbara för dagens unga.
Meningsfullhet i sig inte är lika viktigt som tidigare utan tydlighet i form av vad
arbetet innebär och vad som förväntas av dem är något som unga överväger i
sina val av arbetsgivare. Detta tillsammans med ett tydligt mål och vision om
vad man vill åstadkomma samt att verksamhetens värderingar bör vara i linje
med de ungas egna är mycket viktigt för dagens unga.
Utöver att erbjuda en bra lön är det också viktigt att erbjuda en bra
förvaltningskultur. Den unga generationen är kräsna och väljer noggrant ut sina
blivande arbetsgivare, att arbeta hos en arbetsgivare med ett starkt varumärke
upplevs som attraktivt.
En spaning på andra kommuner och landsting visar att man allt oftare
organiserar sig med en väg in även för den interna servicen. Detta för att sätta
verksamhetens behov i centrum. Samarbetet mellan organisationer ökar för att
dra stordriftsfördelar. Digitalisering i form av e-handel, e-tjänster och
självservice ökar. Den generella trenden visar också en ökad paketering av
tjänster som underlättar i chefens vardag. Allt fler går ifrån en strikt uppdelning
i köp/sälj mot att avtala om större områden. Detta för att säkerställa att alla
resurser läggs på verksamhet och inte på intern administration.
Offentlig sektor står inför utmaningen att kunna leverera allt mer till allt fler till
en allt lägre kostnad. Detta ställer stora krav på effektivitet, utveckling och
styrning. Stöd och service blir en framgångsfaktor för att kärnverksamheten
ska kunna utvecklas i en effektiv riktning. Nya tjänster som exempelvis
vårdnära service och vårdnära administration växer och ger vården möjligheter
till bättre resursutnyttjande av högutbildad personal. För att vara framgångsrik
krävs ett nära partnerskap mellan kärnverksamheten och funktionen för
styrning av stöd och service.
Förvaltningens medarbetare

På regionstyrelseförvaltningen arbetade i februari 2017 577 medarbetare, av
dessa var 542 tillsvidareanställda och 35 visstidsanställda. 69 % av
medarbetarna var kvinnor. Medelåldern på förvaltningen var 49 år.
Medarbetarna fördelar sig enligt nedan vad gäller antal, medelålder, antal
deltidsanställda och sysselsättningsgrad. 37 medarbetare har skriftligen
meddelat en önskan om utökad sysselsättningsgrad. Av dessa är 17 att betrakta
som oönskat deltidsanställda då de angivit att de kan tänka sig att byta
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arbetsplats för att erhålla en högre sysselsättningsgrad. De medarbetare som
önskar utökad sysselsättningsgrad består i huvudsak av kvinnor som arbetar
inom måltid och städverksamhet.
RSF

Antal
62
53
44
28
67

Medelålder Medel
ssgr totalt
50
99
48
99
47
97
53
98
46
98

Deltidsanställda
2
3
4
2
3

Medel ssgr
deltidsanställda
65
77
63
65
50

Önskar
utökad ssgr
0
0
0
0
0

Ekonomi
HR
Kommunikation
Regional utveckling
Kvalitet och
digitalisering
Försörjning
Måltid
FC, stab, kansli
Totalt

190
121
12
577

48
52
55
49

47
62
0
123

78
77

16
21
0
37

95
88
100
95

76

-

Pensionsavgångar 2017-2021

Medelåldern i förvaltningarna är 49 år. 93 av förvaltningens 542
tillsvidareanställda medarbetare har fyllt eller kommer att fylla 65 år innan
utgången av 2021. Medarbetarna har möjlighet att stanna kvar på sin
anställning till 67 års ålder, men många av förvaltningarnas medarbetare väljer
dock att gå i pension tidigare. Antalet medarbetare som fyller 65 år är cirka 20
per år fram till och med 2020. Det stora antalet pensionsavgångar återfinns
framför allt inom städ och måltidsverksamheterna.
Under förutsättning att förvaltningarnas medarbetare går i pension vid 65 års
ålder, kommer pensionsavgångarna under tidsperioden att fördelas enligt
nedan:
RSF
Ekonomi

Befattning
Ekonomiassistent
Ekonom
Inkassohandläggare
Upphandlingschef
HR
HR-straretg
Löneassistent
Löne/ekonomiassistent
Kommunika- Arkivassistent
tion
Dokumentcontroller
Enhetschef
Handläggare
Regionarkivarie
Regional
Enhetschef
utveckling
Planeringsstrateg
Strateg
IT-stateg
Kvalitet och Enhetschef
digitalisering

2017
1
1
1
1

1

2018
2

2019

2020

1

1
1
1

2021
1

1

1

1
1

1

2
1
1

1
1

Totalt
4
1
1
1
1
4
1
1

1

4
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
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Försörjning

Måltid

Fc, stab,
kansli
Totalt

IT-konsult
IT-tekniker
Processägare
Systemtekniker
Verksamhetsutvecklare
Avdelningschef
Enhetschef
Bilförare
Försörjningsstrateg
Gruppledare
Gruppledare städ
Hjälpmedelstekniker
Reparatör
Städare
Vaktmästare
Enhetschef
Handläggare
Kostekonom
Kock
Köksbiträde
Verksamhetsutvecklare
Assistent
Chefsjurist

1

2
1

1

1

1
1
1
1

1
1

3

1
1

1
1
1
3
2

1
3

1
17

1
1
1

4
2

3

4
2

1
3

3
4

2
2
1

16

20

20

1
20

1
1

1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
15
4
1
1
1
10
14
1
1
1
93

Tabell: Antal tillsvidareanställda medarbetare som fyller 65 år under perioden 2017-2021

Medarbetarkontrakt/ledarkontrakt

Som medarbetare är det viktigt att ha en helhetssyn och förstå hur regionens
olika verksamheter hänger ihop och samverkar. Alla medarbetare har ett ansvar
för att bidra till regionens utveckling i den riktning som politikerna har
bestämt. Regionens gemensamma värderingar förtroende, omtanke och
delaktighet vägleder medarbetarna i arbetet och genomsyrar de tjänster som
brukare och kunder får.
Samtliga medarbetare och ledare ska ha ett medarbetarkontrakt respektive
ledarkontrakt. I medarbetarkontraktet tydliggörs medarbetarnas aktiviteter för
att bidra till att verksamhetens mål nås. Medarbetarkontraktet kan också
stimulera till utveckling genom särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter.
Uppdraget som chef innebär att ansvara för att verksamheten uppnår
förväntade mål och resultat. I ledarskapet ligger att vara arbetsgivarens och
organisationens företrädare och leda medarbetare mot mål och resultat.
Ledarstilen i regionen är ”coachande”, vilket innebär en motiverande och
stödjande hållning gentemot medarbetarna. Varje chef ska ha ett ledarkontrakt
som tydliggör mål och uppdrag.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Kompetensutveckling

Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan som
revideras årligen vid medarbetarsamtalet. Kompetensutvecklingsplanen ska
innehålla insatser såsom utbildningar, föreläsningar, studiebesök och andra
aktiviteter som kan bidra till att medarbetaren har den kompetens som behövs
för att möta framtidens krav.
Ledarförsörjning/ledarutveckling

Som ett led i att säkra ledarförsörjningen, är programmet Vägen till ledarskap
ett verktyg. Vägen till ledarskap utgör en möjlighet för medarbetare, som
utifrån uppsatta kriterier bedöms ha chefspotential, att lära sig mer om vad
chefsrollen innebär samt förbereda sig för ett framtida chefsuppdrag. Tre års
högskoleutbildning är ett av kriterierna för att bli antagen till programmet.
Medarbetare med potential till ledaruppdrag som saknar högskoleutbildning
ska tillsammans med sin chef ta fram en plan på utbildningsinsatser inom
relevanta områden såsom ekonomi, ledarskap och kvalitet.
För att arbeta som chef vid förvaltningarna krävs adekvat högskoleutbildning
vid nyrekrytering. För att cheferna ska ha en god grund att stå på i sitt uppdrag
ska samtliga nya chefer delta i regionens 1-åriga chefsskola.
Chefskåren inom regionstyrelseförvaltningen är en väl blandad grupp avseende
ålder, kön och erfarenhet från tidigare chefsuppdrag För att stimulera, utveckla
och skapa en gemensam kultur samlas förvaltningens samtliga chefer en gång i
månaden för ett gemensamt möte. Mötena består t ex av utbildningsinsatser,
workshops och information.
Att leda andra är inte alltid likställt med att vara chef. Att leda andra utan att
vara chef kan man t ex göra i roller som projektledare eller samordnare.
Karriärmöjligheter

Förvaltningens ambition är att medarbetarna ska uppleva att de har
karriärmöjligheter inom regionen. Med detta avses en möjlighet att utvecklas
inom arbetslivet genom specialisering, breddning eller fördjupning.
Utvecklingen ger personlig belöning i form av känsla av mervärde samt bidrar
till utveckling av verksamheten.
Svårrekryterade yrkesgrupper

Inom förvaltningen är framför allt erfarna IT-specialister, upphandlare, HR
konsulter samt handläggare till överförmyndarnämndens kansli svårrekryterade
yrkesgrupper. Grupperna bedöms svårrekryterade utifrån hög konkurrens om
yrkesgrupperna, få kvalificerade sökanden och också beroende på svårighet att
möta lönekraven från sökanden från fastlandet. Det finns även en trend att
lokala arbetsgivare på Gotland i högre grad än tidigare erbjuder högre löner än
regionen för likvärdiga befattningar.
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För att nå framgång med att både rekrytera och behålla kompetenta
medarbetare behöver förvaltningen erbjuda mera marknadsmässiga löner samt
goda arbetsvillkor för att upplevas vara en attraktiv arbetsgivare.
Lönebildning som verktyg

Vid rekrytering av vissa svårrekryterade specialistbefattningar har förvaltningen
svårt att matcha lönekraven från sökanden från fastlandet. Det finns även en
trend att lokala arbetsgivare på Gotland i större grad än tidigare erbjuder högre
löner än regionen gör för likvärdiga befattningar.
En rekryteringsstrategi kan därför vara att förvaltningen i högre omfattning än
i dag erbjuder mera konkurrenskraftiga löner till vissa yrkesgrupper, andra
strategier kan vara att kompetensutveckla befintlig personal alternativt
rekrytera medarbetare som inte till fullo motsvarar kompetenskraven för att
därefter kompetensutveckla dessa vidare.
Jämställdhet

Av förvaltningens medarbetare är 69 % kvinnor. 21 % av medarbetarna arbetar
deltid, flertalet av dessa är kvinnor och är i huvudsak anställda inom måltids
respektive städverksamheten. Av de 37 medarbetare som önskar utökad
sysselsättningsgrad är nästintill alla kvinnor. Inom måltids respektive
städverksamheten har drygt 100 medarbetare uppehållsanställning.
Förvaltningens lönekartläggning visar att kvinnorna har 88 % av männens lön.
En förklaring till löneskillnaderna är att många kvinnor arbetar i verksamheter
med lägre kompetenskrav, såsom inom städverksamhet och måltid. Löneläget i
nämnda verksamheter är lägre jämfört med arbeten där flertalet män arbetar.
Heltid som norm

Om visionen heltid som norm skulle införas i regionen skulle detta innebära en
stor utmaning för framför allt måltid och städverksamheten där cirka 58 %
respektive 36 % av verksamheternas tillsvidareanställda medarbetare arbetar
deltid. Ett alternativ för att kunna erbjuda högre sysselsättningsgrader är ett
utökat samarbete avseende kombinationstjänster mellan städtjänsterna och
måltidsförsörjning men även mellan förvaltningar.
En farhåga om heltid som norm inrättas är att övertalighet inom ovan
verksamheter kan komma att uppstå.
Regionstyrelseförvaltningens framtida kompetensbehov

Förvaltningens framtida kompetensbehov under perioden kommer att
beskrivas mera ingående i kompetensförsörjningsplanen för 2018-2022.
För att säkra den framtida kompetensförsörjningen krävs kompetensväxling
och kompetensutveckling för att hantera förändringar i uppdrag och behov av
kunskap inom samtliga områden.
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Antal medarbetare som under perioden 120101 — 161231 avslutat en
tillsvidareanställning vid serviceförvaltningen/ledningskontoret
Pension

Byte av
Byte av tjänst Egen
Annan
Totalt
tjänst/arbetsuppgifter inom
begäran
orsak
inom förvaltningen
regionen
88
70
38
91
7
294
Tabell: Antal medarbetare som har avslutat sin tillsvidareanställning vid SF/LK 120101 – 161231

37 % har avslutat sin tillsvidareanställning på grund av byte av tjänst inom
förvaltningen alternativt inom regionen, 30 % på grund av pension och 31 %
på grund av egen begäran. Av de som slutat på egen begäran var cirka en
tredjedel 60 år eller äldre.
En trend som noteras på förvaltningen är att andelen medarbetare som byter
arbetsplats inom förvaltningen har ökat under de senaste åren, andelen
medarbetare som byter arbete inom regionen är däremot densamma.
Strategier för att säkra kompetensförsörjningen









Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
Systematiskt arbeta med kompetensförsörjning
Erbjuda konkurrenskraftiga löner till svårrekryterade yrkesgrupper
Säkra tillgången på ledare
Karriärmöjligheter inom Region Gotland
Attraktiv företagskultur
Kompetenser i nivå med behov

Handlingsplan
Strategi
Erbjuda attraktiva
anställningsvillkor

Systematiskt arbeta med
kompetensförsörjning

Aktivitet
• Erbjuda utökad
sysselsättningsgrad till
medarbetare som så önskar när
verksamheten tillåter








God planering för att lösa
framtida pensionsavgångar
Bemanningsplanering
Erbjuda praktikplatser för
grundskole- och gymnasieelever
samt för personer i behov av
arbetsmarknadsinsatser
Stärka samarbetet med Uppsala
Universitet, Campus Gotland
såsom att erbjuda praktik och
examensarbete
Rekrytera ”juniora”
medarbetare och därefter
kompetensutveckla dessa
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Kompetenser i nivå med
behov




Erbjuda
konkurrenskraftiga löner
till svårrekryterade
yrkesgrupper

•

Säkra tillgången på ledare



•




Alla medarbetare har en
individuell
kompetensutvecklingsplan som
sammanställs på enhets
respektive avdelningsnivå
Genomföra utvecklingsinsatser
utifrån verksamhetens behov
Analys av lönestruktur och
marknad i handlingsplan för
löneöversyn
I löneöversyn 2017 prioritera
IT-specialister med
nyckelkompetens, upphandlare
samt HR-konsulter
Identifiera och ta tillvara på
möjliga framtida ledare genom
vägen till ledarskap
Alla potentiella ledarkandidater
har en utvecklingsplan
Genomföra en inventering av
genomförd ledarutveckling för
varje chef

Karriärmöjligheter inom
Region Gotland



Definiera vad karriärutveckling
kan innebära för RSF: s olika
befattningar

Attraktiv
förvaltningskultur



Stärka den interna
kommunikationen
Förvaltningsgemensam
introduktion RSF



REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/378
18 maj 2017

Ulrika Holm

Regionstyrelsen

Almedalsveckan 50 år - finansiering
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att totalt 900 000 kr avsätts ur
näringslivsanslaget för ändamålet att uppmärksamma Almedalsveckans
50-årsjubiluem, varav 100 000 kr avsätts 2017 och 800 000 kr avsätts 2018.

Sammanfattning

Almedalsveckan är ett av de absolut viktigaste evenemangen för Gotland.
Almedalsveckan har under ett antal år gradvis utvecklats och utökats med fler
besökare (2016 ca 40 000), fler evenemang (2016 ca 3 800), fler arrangörer (2016 ca
1 750) och fler journalister (2016 ca 620). Den är också ur ett nationellt och även ett
internationellt perspektiv, ett helt unikt evenemang. Huvudarrangörer är de politiska
partier som under mandatperioden ingår i riksdagen genom sin lokala styrgrupp, och
Region Gotland svarar för värdskap, infrastruktur och sammanställning av det
officiella programmet. Den öppenhet och möjlighet till närhet och informella möten
som veckan erbjuder alla de som deltar i Almedalsveckan är enastående. Veckan vilar
på ett fundament som ständigt måste erövras och påminnas om – vikten av
demokrati och värdet av yttrandefrihet.
Med anledning av att Almedalsveckan nästa år fyller aktningsvärda 50 år föreslås
aktiviteter som understryker och lyfter fram både Almedalsveckans och Gotlands
kvaliteter som mötesplats på olika sätt. Region Gotlands roll som är värd för veckan
innebär också ett ökat representationsåtagande i form av jubileumsceremoni,
invigning med mera och även ett ökat behov av kommunikationsinsatser inför, under
och efter själva jubileet.
Almedalsveckan beräknas ge cirka (HUI 2012) 1700 kr/person i turistekonomisk
effekt. Veckan har idag cirka 40 000 besökare. Marknadsföringsvärdet tillkommer.
En budget för särskilda insatser runt Almedalsveckans 50- årsjubileum följer nedan.
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Budget Almedalsveckan 50 år

Med syfte att skildra veckan utifrån demokrati, öppenhet, närhet och yttrandefrihet.
Invigning Almedalens scen – omkostnader i samband med invigning, ersättning för
eventuella resor, till talare, musik, eventuell förtäring, annonsering mm
– ca 300 000 kr
Folkets Almedalsvecka i bild och sociala medier – utveckla mediekanaler, köp av
domän, systemlösning och bevakning av bildflöde och sociala aktiviteter på
Twitter/Facebook – ca 200 000 kr
Extra arbetstid för inhyrd arbetskraft med anledning av mertid för ordinarie
medarbetare inom Almedalsveckans kansli – ca 150 000 kr
Bildpresentationer/utställning, exponeringslösning mm – ca 150 000 kr
För diverse löpande utgifter som annonsering, filmproduktion – ca 100 000 kr

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Kommunikationsavdelningen, RSF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/447
17 maj 2017

Regionstyrelsen

TRYGGARE GOTLAND – ny struktur
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår att:
- Regiondirektören får i uppdrag att utveckla och säkra koncernsamordningen
inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
- Regionstyrelseförvaltningen uppdras att i samverkan med Länsstyrelsen och
Polisen utarbeta en överenskommelse och struktur för ett långsiktigt och
strategiskt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet med beaktade
av den befintliga strukturen inom Tryggare Gotland. I detta uppdrag skall
även samordningsansvaret utredas. Lägesrapport skall redovisas till
regionstyrelsen senast i december 2017.

Sammanfattning

Den nuvarande strukturen inom Tryggare Gotland fastslogs i sina huvuddrag 2007 och
sedan dess har organisationer och verksamheter förändrats inte minst inom det
brottsförebyggande och trygghetsskapande området.
Inom Region Gotland har förvaltningsstrukturer ändrats och en ny nationell
polisorganisation införts fr o m den 1 jan 2015 som skall utgå från det lokala
perspektivet samt en höjd ambitionsnivå för samverkan mellan polis och kommun i det
brottsförebyggande arbetet. I detta betonas också vikten av att insatserna samordnas.
Utifrån detta har Region Gotland och Lokalpolisområde Gotland tecknat en
samverkansöverenskommelse samt medborgarlöften främst inom det ”operativa
området”. Utifrån dessa har en styr- och beredningsgrupp utsetts.
För att utveckla och säkra koncernsamordning så bör befintliga samverkans- och
stödstrukturer användas i största möjliga utsträckning.
Länsstyrelsen på Gotland fick i början av året ett nytt uppdrag att stödja och bidra till
regional samordning av det brottsförebyggande arbetet. Vilket är en del som måste
beaktas i det fortsatta arbetet.
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Utifrån dessa faktorer och för att skapa en strategiskt och långsiktig struktur för det
gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Gotland så
föreslås en översyn av den nuvarande strukturen inom samverkansforumet Tryggare
Gotland.
Översynen föreslås ske i samverkan mellan Länsstyrelsen, Polisområde Gotland samt
Region Gotland under hösten 2017 och lägesrapport skall redovisas till
regionstyrelsen senast i december.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslöt 2007-11-20 (KS § 345), utifrån Ledningskontorets förslag,
att en regional samverkansgrupp, ”Tryggare Gotland” skulle inrättas. Samtidigt
upplöstes Gotlands brottförebyggande råd, G-BRÅ och samordningsgruppen för
missbruksfrågor, SAMO-G. Ordförandeskapet för ”Tryggare Gotland” beslöts skulle
utses av kommunstyrelsen (regionstyrelsen) och sekretariatet skulle skötas av
dåvarande ledningskontor.
Regionstyrelsen beslöt 2011-01-27 (KS§19) att nätverket Tryggare Gotland skulle
fortsätta att bedriva sitt arbete i enlighet med de ursprungliga intentionerna.
Ledningskontoret fick i uppdrag att, i samverkan med polismyndigheten, upprätta
förslag till en ny överenskommelse för det brottsförebyggande arbetet.
Ledningskontoret redovisade 2012-03-14 ett förslag till en trepartsöverenskommelse
mellan Region Gotland, Polisen och Länsstyrelsen. Arbetet genomfördes inom
ramen för Tryggare Gotland.
Regionstyrelsen godkände överenskommelsen om det brottsförebyggande arbetet
(Rs § 117). Regionstyrelsen beslutade även att ledningskontoret skulle ha fortsatt
ansvar för sekretariatet.
Överenskommelsen som tecknades mellan dessa myndigheter gällde för tiden 20122013. Arbetsformen innebar att nätverket självt fastställer aktivitetsplaner inom de
olika arbetsområdena.
Under våren 2013 påbörjades ett pilotprojekt i samarbete mellan polismyndigheten i
Stockholms län (Södertälje, Södertörn, Västerort) och Polismyndigheten på Gotland
samt fyra kommuner: Stockholms stad, Botkyrka kommun, Södertälje kommun och
Region Gotland. Syftet var att stärka och utveckla befintligt samarbete mellan polis
och kommun.
Det övergripande målet var att bidra till ett ökat lokalt engagemang, trygghet i
lokalsamhället och minskad brottslighet.
Representanter från parterna i Tryggare Gotland (Region Gotland, Länsstyrelsen och
Polisen) medverkade i detta arbetes styrgrupp. Tryggare Gotland i dess form
framhölls som ett gott exempel på samverkan mellan olika aktörer, främst mellan
polis och kommun.
Under hösten 2013 inleddes arbetet mellan Region Gotland, Polismyndigheten och
Länsstyrelsen, med inriktning mot en uppföljande överenskommelse (Tryggare
Gotland) i enlighet med tidigare beslut.
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Resultatet av det arbetet blev att parterna utarbetade ett fyra-årigt samverkansavtal
(strategisk nivå) där det bland annat reglerades:
- vilka parter och vem som företräder respektive part
- avtalstid
- syfte och mål med samverkan
- säkerställande av att man diskuterar och tar ställning till fokusområdena
- ramar och direktiv för fortsatt arbete – så kallat underavtal
Samverkansavtalet beslutades i RS (2014-03-27) och undertecknades därefter av
regionstyrelsens ordförande. Samverkansavtalet gäller för perioden 2014-2017.
Regionstyrelsen beslutade att ledningskontoret skulle ansvara för sekretariatet under
avtalsperioden.
För samverkan på den operativa nivån tecknades ett två-årigt underavtal för perioden
2014-2016. I underavtalet reglerades bland annat organisation på ”operativ nivå”,
framtagande av lokal problembild, framtagande av åtgärdsplaner och uppföljning
samt kommunikationsplan.
I underavtalet fastslogs en förändrad samverkansstruktur som skulle tydliggöra
arbetets förankring inom och mellan de olika parterna samt inom Region Gotland.
Det operativa arbetet innehåller tre nivåer:
- styrgrupp (ordförande utses av regionstyrelsen)
- beredningsgrupp samt (Tryggare Gotlands sekretariat sammankallande)
- nätverk (ordförande = styrgruppens ordförande)
Den 1 jan 2015 infördes en ny nationell polisorganisation som skall utgå från det lokala
perspektivet samt en höjd ambitionsnivå för samverkan mellan polis och kommun i det
brottsförebyggande arbetet. I detta betonas också vikten av att insatserna samordnas.
I varje lokalpolisområde tillsattes ”kommunpoliser” som utgör en samverkanspart
mellan kommunen och polisen på den lokala nivån.
Tidsplanen var att alla lokalpolisområden skulle ha tecknat överenskommelse samt, i
samverkan, tagit fram medborgarlöften till årsskiftet 2016/2017.
Inom Tryggare Gotland startades det arbetet upp under 2016 med bland annat att skapa
en lägesbild genom att ha medborgardialoger, utgå från statistik (BRÅ och CAN
drogvaneenkät), polisens statistik/underrättelser m m.
Resultat av detta arbete var att man enades om tre fokusområdet för arbetet:
- narkotika
- våld
- mängdbrott
(- trafik)
Under processen kom man också fram till att detta är ”operativa” insatser/åtgärder
mellan kommun (Region Gotland) och polisen. Därav var det naturligt att teckna en tvåårig samverkansöverenskommelse och medborgarlöften mellan Lokalpolisområde
Gotland och Region Gotland.
En två-årig samverkansöverenskommelse samt medborgarlöften undertecknades i
början av januari av regiondirektören och lokalpolisområdeschefen.
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Ny struktur - förslag
Med anledning av dessa förändringar över tid så har det under 2016/17 gjorts en intern
(Region Gotland) översyn av struktur och sammansättning utifrån samverkan inom
Tryggare Gotland. Målsättningen har varit att:
- öka samordning/samverkan med och mellan andra nätverk inom Region Gotland
- erhålla en tydligare lednings- och styrstruktur
- skapa en bredare förankring främst ur ett barn- och ungdomsperspektiv
- få en tydligare ”gränsdragning” mellan den politiska- och tjänstemannanivån
En faktor som tillkommit är att Länsstyrelsen på Gotland i 2017 års regleringsbrev fått
ett nytt uppdrag att stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande
arbetet.
Dessa faktorer påverkar den tre-åriga avsiktsförklaring (samverkan Tryggare Gotland)
mellan Region Gotland, Länsstyrelsen och Polisen som skall förnyas under 2017.
Det innebär behov av förändringar ur ett strategisk och ett långsiktigt perspektiv med
beaktande av den befintliga strukturen inom nuvarande Tryggare Gotland.
Överenskommelsen skall utarbetas mellan parterna under hösten 2017 och lägesrapport
skall redovisas till regionstyrelsen senast i december.
Den två-åriga samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena som undertecknats
av regiondirektören och lokalpolisområdeschefen (styrgrupp) följs upp i den ordinarie
linjestrukturen d v s koncernledningsgruppen (KLG).
Beredningsgruppen som är angiven i samverkansöverenskommelsen genomför och
följer upp aktiviteter inom ramen för medborgarlöftena.
Region Gotlands representantskap i det strategiska och långsiktiga arbetet inom det
brotts- och trygghetsskapande området skall ha tydliga kopplingar mot befintliga
samverkans- och ledningsforum som finns mellan berörda förvaltningar.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de förslagna förändringarna ligger i linje
med de nationella förändringar (ny polisorganisation samt länsstyrelsen nya uppdrag)
som på olika sätt påverkar Region Gotlands arbete inom nuvarande
samverkansstruktur (Tryggare Gotland) och inom det brottsförebyggande och
trygghetsskapande området.
Regionstyrelseförvaltningen ser även att nationella myndigheter har ett ökat fokus på
det brottsförebyggande arbetet och det är något som behöver prioriteras även inom
Region Gotland. För att ”möta upp” de aktiviteter som planeras inom detta område
så bör det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet få ett ökat fokus inom
Region Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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RS 2012/439
22 maj 2017

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att tillsätta en
förvaltningsöverskridande arbetsgrupp för framtagandet av strategin.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att delrapportera arbetet
med strategin i samband med budgetavstämningen hösten 2017 samt att
framlägga ett förslag till strategi till regionstyrelsens sammanträde i december
2017.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att godkänna det av
ledningskontoret framtagna remissunderlaget för serviceutbudet, att remittera det till
samtliga nämnder och att genomföra dialoger i det gotländska samhället rörande
remissunderlaget. Samtliga nämnder har inkommit med svar och utöver det så har
även externa aktörer lämnat synpunkter. Utmaningarna i remissunderlaget accepteras,
men remissvaren ger inte en tydlig vägledning för det fortsatta arbetet med den
geografiska spridningen för den av Region Gotland tillhandahållna servicen. En
förutsättning för långsiktig hållbarhet bedöms vara kopplingen till den regionala
utvecklingsstrategin varför dessa två frågor föreslås hanteras tillsammans som en
helhet.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att godkänna det av
ledningskontoret framtagna remissunderlaget för serviceutbudet, att remittera det till
samtliga nämnder och att genomföra dialoger i det gotländska samhället rörande
remissunderlaget.
Samtliga nämnder har inkommit med remissvar, men svar på remissunderlaget och
synpunkter från dialogerna har också inkommit från diverse aktörer i det gotländska
samhället och inte minst då på den gotländska landsbygden. Såväl nämndernas
remissvar som de övriga synpunkterna har sammanställts i två separata dokument
som biläggs ärendet.
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Sammanfattningsvis visar nämndernas remissvar att man i stort delar bilden av de
utmaningar som presenterats i remissunderlaget, men gärna hade önskat en mer
detaljerad beskrivning av de verksamheter som nämnderna bedriver. Nämnderna ser
nyttan av en geografisk strategi för hela regionens verksamhet, men ger däremot
ingen vägledning om hur en sådan geografisk struktur skulle kunna tänkas se ut.
Avslutningsvis så bejakas generellt ambitionen med en utvecklad samverkan mellan
nämndernas verksamhet, samt även med kommersiella och ideella verksamheter där
så skulle vara möjligt.
Synpunkterna från externa organisationer och aktörer lyfter vikten av att hela
Gotland skall vara attraktivt att bo, leva och verka på. Frågor rörande
landsbygdsutveckling i en bredare mening tas upp tillsammans med faktorer som
anses vara centrala för detta. De servicefrågor som tas upp återkommande är skola,
bibliotek och kollektivtrafik. Utöver det så tas även förutsättningarna för
bostadsbyggande upp som en central fråga, med mark, vatten och bygglov inkluderat.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är av stor vikt för Region Gotland att gå
vidare med framtagandet av en strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland och att förutsättningarna för det är goda, likväl som motiven därtill är starka.
Strategin bedöms avgörande för att klara kraven att sänka kostnader och att nå de av
regionfullmäktige fastställda målen i koncernens styrkort.
Att remissunderlaget och de utmaningar som där presenteras i huvudsak accepteras,
visar en samstämmighet i upplevelsen av betydande ekonomiska utmaningar på sikt.
Ett samlat geografiskt grepp till stöd för strukturella förändringarna i verksamheterna
bedöms vara viktigt, inte minst sett ur perspektivet att säkerställa att hela Gotland ska
vara attraktivt för boende, verksamhet och besök.
En framgångsfaktor i det fortsatta arbetet bedöms vara en nära samverkan med
berörda förvaltningar. Kunskap och information kring verksamheten är avgörande
för att den framtida strategin ska vara genomförbar.
Det fortsatta arbetet bedöms ha en fördel av att koordineras med framtagandet av
den regionala utvecklingsstrategin, som skall sätta de långsiktiga målen för Gotlands
utveckling och de strategiska vägvalen för hur de skall nås. Då Region Gotlands
service förväntas stödja den önskade samhällsutvecklingen samtidigt som samhällets
utveckling styr efterfrågan och behovet av service är innehållet i den strategiska
inriktningen av stort intresse för det omgivande samhället. Därför bör en nära dialog
med samhällets olika aktörer eftersträvas i arbetet.
Beslutsunderlag

•

Sammanställning av nämndernas remissvar, 2017-05-07

•

Remissvar från barn- och utbildningsnämnden (BUN § 3), 2017-02-08

•

Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN § 6), 2017-02-09

•

Remissvar från byggnadsnämnden (BN § 34), 2017-03-08

•

Remissvar från kultur- och fritidsnämnden (KFN § 19), 2017-03-21

•

Remissvar från miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN § 24), 2017-03-22

•

Remissvar från hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN § 353), 2017-03-22

•

Remissvar tekniska nämnden (TN § 79), 2017-03-22

•

Remissvar från socialnämnden (SON § 10), 2017-03-23
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Sammanställning och analys av yttranden och
synpunkter samt öppna möten gällande RS
2012/439 - Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud
Följande har inkommit med yttrande eller synpunkter:
Burgsviken Utveckling AB
Centerpartiet
Fårö samfällighetsförening
Hela Sverige ska leva
Heligholm Utveckling AB
Hoburgs Näringslivs Intresseförening
Kickan Karlsson
Knutpunkt Hemse Utveckling AB

Lena Gardelin
LRF Hoburg
Lärare Garda skola
Nygarn Utveckling AB
PRO Gotland
Styrgruppen för Öja skolas utveckling
Ulla och Ulf Blom
Vänsterpartiet

---------------------------------------------------------------------------------------------I denna sammanställning och analys frångås remissfrågorna som
rubriker och istället fokuseras analysen på de övergripande röda
trådarna som kan urskiljas.

Det har inkommit remissvar och synpunkter från politiska partier, näringslivet,
organisationer, föreningar och privatpersoner m.m. Det går att konstatera att
de flesta lyfter att den kommande strategin ska gälla Gotland som helhet och
möjliggöra för människor att leva och verka över hela ön. Fokus läggs oftast på
landsbygden, servicen som bör finnas där och vilken vikt den har för bygdens
framtid.
Visioner efterfrågas i hög grad till hur Gotland ska vara en attraktiv plats att bo
på. Det påpekas även att underlaget är ett faktaunderlag utan viljeriktningar.
Något som också är tanken med faktaunderlaget och själva strategin kommer
innehålla inriktningar och prioriteringar.
Men syftet med underlaget verkar inte ha nått fram tillräckligt eller inte har
kommuncerats tillräckligt och med tillräcklig tydlighet.
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Alla synpunkter faller dock ej in under en strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud utan måste fångas upp i andra delar av den regionala
utvecklingen.
Tydligaste exemplet på det är efterfrågan av olika former av bostadsbyggande,
både vad gäller olika bostadsformer och nybyggnationer av lägenheter utanför
Visbyområdet. Bostadsfrågan är en av de frågorna som är genomgående i
yttrandena och påverkar i allra högsta grad framtidens serviceutbud även om
själva strategin inte kommer innefatta bostadsplaneringar.
Det finns några delar av serviceutbudet som flertalet väljer att belysa, klart
lysande röda trådar som är relativt genomgående i yttrandena som bör
uppmärksammas extra i kommande strategi.
En av dessa är skola och förskola och då oftast med utgångspunkt i skolor
utanför Visbyområdet. Skolan ses som ovärderlig för bygden och det finns en
stark vilja att skolenheterna ska vara orörda, dock ska kvaliteten vara lika god
som andra skolor något som enligt faktaunderlaget ibland är problematiskt.
Bibliotekens betydelse är också något som återkommer i de flesta inkomna
synpunkterna. Ofta nämns biblioteket som en samlingspunkt och mötesplats
som har så mycket större roll än bara en plats för att låna böcker, vilket går
hand i hand med uppdraget för biblioteksverksamhet. Flera förslag finns även
på att vidareutveckla och bredda verksamheten och göra biblioteken till något
som kan likna trygghetspunkter men med fokus på att erbjuda regional och
kommunal information, service och liknande.
Precis som i remissvaren från nämnderna är kollektivtrafiken en prioriterad
fråga och förväntningarna är höga på att kollektivtrafiken kommer spela en
stor roll i ett hållbart serviceutbud. Kollektivtrafiken kan ha en stor betydelse
för att välja att bo på olika platser runt om på ön. Det efterfrågas en
förstärkning av trafiknätet men också en översyn kring behovet och vilka
reseströmmar som behöver uppdaterad prioritering. Även kostnaden lyfts i
samband med det.
Ett förslag som återkommande lyfts är utlokaliseringar av jobb och
servicefunktioner till landsbygden för att stärka nya platser och uppvisa en
viktig markering från politiken kring landsbygdssäkringen.
Synpunkterna kring utlokalisering nämns gärna i samband med tillgången till
fiber och vilka möjligheter det skapar. Överlag ses digitaliseringen även här
som en del i lösningen kring ett hållbart serviceutbud.
Utöver de redan nämna röda trådarna finns flera konkreta idéer och tankar
som också bör tas i beaktande i framtagandet av strategin. Det finns en
förståelse för de ekonomiska utmaningarna och att det kommer behövs
lösningar för att skapa ett hållbart serviceutbud men det blir ändå tydligt att det
som ligger närmast avsändaren inte ska försämras eller förändras.
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Sammanfattning synpunkter från de öppna mötena
Sju öppna möten har genomförts på ön, och de orter som besöktes var
Vamlingbo, Visby, Klintehamn, Roma, Slite, Hemse och Fårösund, där det
diskuterades kring de utmaningar som Gotland står inför när en strategi ska
formas gällande framtidens serviceutbud. Det har varit många givande
diskussioner, och många bra tankar, funderingar och åsikter har delgivits
Region Gotland. Med på dessa möten har det varit både tjänstemän och
politiker, och omkring 700 medborgare har Region deltagit vid mötena.
För det första går det konstatera att det finns ett uppdämt behov att träffa
Region Gotland och få chansen att ställa frågor, prata och diskutera lokala
frågor. Det behovet bör fångas upp och tas till vara på genom liknande
återkommande öppna möten.
Synpunkter och frågorna som kom upp berörde i mångt och mycket samma
teman som de yttranden som inkommit som berörs ovan. Det handlade främst
om:
• Tillgången till bostäder och bostadsbyggande, framförallt hyresrätter
• Bygglov
• Förskola och grundskola
• Vård och omsorg
• Bibliotek
Utöver de punkterna så var än mer lokala frågor naturligt högt upp på agendan.
Till exempel så handlade det både i Klintehamn och Slite om respektive hamn
medan det i Roma fanns många badfrågor. I Hemse efterfrågades en
översiktplan medan i Fårösund var vatten och avlopp några av
diskussionsämnena. I Vamlingbo hoppades många att det lokala engagemanget
skulle tas till vara medan det i Visby fanns en oro kring vattenbristen när fler
vill bo i Visby.
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Sammanställning och analys av remissvar gällande
RS 2012/439 - Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Hur överensstämmer de i remissunderlaget redovisade
förutsättningarna och utmaningarna med nämndens bild av dito?

Samtliga nämnder instämmer och delar i huvudsak den bild som rapporten redovisar samt
vikten av att långsiktigt kunna balansera tillgänglighet till service, kvalitet samt kostnader i
syfte att säkra en positiv hållbar utveckling över hela Gotland.
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) tar upp erfarenheter från tidigare
översyner som är viktiga i det fortsatta arbetet där BUN genom avvecklade
enheter fått pedagogiska vinster och lättare med rekryteringen, men också
ökade kostnader för skolskjutsar. BUN menar också att standardkostnader är
en teoretisk modell som inte fångar upp Gotlands särart som ö och
landsbygdskommun.
Byggnadsnämnden (BN) pekar ut en effektivare kollektivtrafik och
digitalisering som de områden där tydliga insatser kan möjliggöra en fortsatt
tillgänglig och levande landsbygd. BN önskar även att en slutgiltig strategi
berör den samhällsservice som samhällsbyggnadsförvaltningen utför och
betonar behovet av strategisk planering och lokalisering för
samhällsfunktioner.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) tar upp att ö-läget försvårar
att finna lösningar över kommungränser och påpekar att det krävs extra energi
kring samverkan med andra aktörer.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSN) belyser ö-läget särskilt där ett
akutsjukhus krävs trots en ringa befolkning och med det krävs en större bredd
och fler specialiteter. Därför kan inte heller hälso- och sjukvårdens kostnader
jämföras med andra landsting på ett relevant sätt. HSN påpekar att de saknar
folktandvården i serviceutbudet som redovisas i rapporten.
Kultur och fritidsförvaltningen (KFF) pekar på att nämnden ger stöd till det
lokala föreningslivet som är av stor betydelse gällande serviceutbudet i de olika
socknarna vilket kan vara avgörande för hur serviceutbudet uppfattas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) – se svar från BN.
Socialförvaltningen (SON) trycker på vikten av behovet av
kompetensförsörjning kontra rekryteringssvårigheter samt bostäder i
Visbyområdet.
Tekniska nämnden (TN) saknar några av sina verksamheter som påverkar
serviceutbudet såsom återvinning, vatten- och avfallsområdet samt en
ekonomisk analys av kollektivtrafiken.
På vilket sätt skulle nämnden kunna använda underlaget för att
effektivisera servicen och minska utbudet i riktning mot
kostnadsnivåerna hos jämförbara kommuner/landsting (i den
mån servicen/verksamheten är dyrare än hos jämförbara
kommuner/landsting)?

Flera nämnder påpekar att mycket i faktaunderlaget redan är känt sedan tidigare men att
det skapar en ny helhetssyn som är viktig i det kommande arbetet. Det är tydligt att
förväntningarna på strategin är höga och att den måste bli tillräckligt skarp för att kunna
skapa förändring och ha tillräcklig tyngd. Vissa tendenser finns dock kring att ifrågasätta
underlaget då det ej berör nämndernas samtliga verksamheter som ryms inom serviceutbudet
eller att det på en del verksamheter saknas full ekonomisk analys.
BUN konstaterar att utbudsminskningar inte är realistisk då verksamheterna till
största del är lagstadgade, däremot öppnar de för att minska på antalet
utbudspunkter och driva större enheter. När strategin beslutas och om den är
tillräckligt tydlig kan den underlätta nämndens arbete.
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Rapporten tar inte upp den myndighetsservice som ligger under BN så därför
har de svårt att svara. Däremot ser de att de genomfört lyckade försök med att
bemanna upp drop-inverksamheten i Hemse som också lett till ett mindre
tryck kundmottagningen i Visby. Nämnden anser att deras verksamheter ska
finnas representerade utanför Visby.
Enligt GVN är de fakta som presenteras i underlaget redan kända men det ger
ändå en bredare bild av regionen som helhet vilket är betydelsefullt. När
strategin beslutas och om den är tillräckligt tydlig kan den underlätta nämndens
arbete.
HSN har tidigare gjort en egen utredning, ”Struktur 2015”, och det nya
underlaget påvisar inga direkta effektiviseringsmöjligheter som inte redan
beaktats.
För KFN är underlaget viktigt för att se helheten och skapar en möjlighet till
effektiviseringar över nämndgränserna. Om till exempel skolutbudet föreslås
förändras måste KFN se över sina verksamheter såsom bibliotek och
ungdomsgårdar.
Underlaget konstaterar att det finns ett överutbud av ishallar och simhallar som
dessutom är felplacerade behovsmässigt. KFN föreslår t.ex. att ett nytt badhus
ska byggas i Visby utifrån tillgänglighet och kvalitet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) – se BN.
Äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning som SON
ansvarar för har redan låga kostnader jämfört med andra kommuner/landsting.
Individ- och familjeomsorgen har under åren effektiviserat genom centralisera
kontor.
Underlaget är intressant för TN, bland annat för avfallsplaneringen och
strategin kan vara vägledande i framtiden. Kollektivtrafiken får stort fokus i
rapporten men TN saknar fakta och ekonomisk analys. Den kommande
upphandlingen av kollektivtrafik ska ge ett mer flexibelt avtal som ska
möjliggöra en anpassning av kollektivtrafiken utifrån serviceutbudet. TN ser
inte upphandlingen som en del av serviceutbudet utan tänker att
kollektivtrafiken ska följa efter.
TN nämner också att större enheter skulle kunna medföra minskade kostnader
och stordriftsfördelar avseende fastighetsdrift.
Hur vill nämnden definiera begreppet ”skälig tillgänglighet i tid”
för de i underlaget redovisade serviceslagen/verksamheterna som
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nämnden ansvarar för (med utgångspunkt i jämförelser med
jämförbara kommuner/landsting där så är möjligt)?

De flesta av nämnderna avstår från att definiera skälig tillgänglighet i tid utan väljer istället
att göra bedömningen att dagens tidsavstånd är rimlig när det gäller avstånd med bil.
Kollektivtrafiken lyfts som en stor utvecklingsmöjlighet för skälig tillgänglighet.
BUN har idag ett beslut på att restiden i fordon till respektive från skolan ska
vara högst 60 min och att restiden ska endast i undantagsfall överstiga 45
minuter för förskoleklass – åk 6. Det är en rimlig kompromiss enligt BUN men
de håller inte med rapportens bedömning att en resväg om 45 minuter med bil
är att anse som god tillgänglighet.
BUN pekar särskilt ut förskolan som ett serviceutbud där avstånden inte får
vara för stora.
BN har inte inkommit med svar.
GVN definierar inte skälig tillgänglighet utan väljer att peka på att en väl
fungerande kollektivtrafik är av yttersta vikt för tillgängligheten till de olika
verksamheterna.
HSN bedömer att dagens tidsavstånd till vårdcentraler är rimliga utifrån att för
de allra flest besöks de relativt sällan men för patienter med frekventa behov av
vårdkontakt kan resorna upplevas som tidsödande och kostnadskrävande. För
dem finns behov av decentraliserade trygghetspunkter.
HSN lyfter även digitalisering som en ny förutsättning för effektivisering, både
för patient och HSN.
KFN menar att när deras verksamhet är tillräckligt attraktiv så är brukarna
benägna att ta sig längre sträckor och skälig tid är individuell bedömning. Att
ha en fungerande och god kollektivtrafik är av stor vikt då brukare av KFNs
verksamhet ofta ej har körkort eller bil.
MHN påpekar att det inte gjorts några jämförelser för deras verksamheter men
gör bedömningen att deras bemannade kundmottagning och avstånd till den är
av mindre betydelse gällande den upplevda servicen från regionen.
Utifrån dagens läge menar SON har deras verksamheter nås inom rimlig tid
med bil men att en viktig tidsaspekt är hur anhöriga kan färdas dit med
kollektivtrafik.
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TN berör inte frågan kring skälighet i tid, däremot påpekar de att det nu görs
en förstudie kring effektivare samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar.

Kan nämnden redovisa några konkreta förslag till förändringar i
servicens/verksamhetens geografiska struktur mot bakgrund av
underlaget eller tidigare utredningar?

BUN har ett pågående förändringsarbete utifrån tidigare beslut i RF gällande
förskolor. För grundskolan inväntar BUN beslut om servicestrategin för att ha
den som handledning. Ett konkret exempel kring nytt sätt att samla
verksamheter är Eskelhem, där förskola, fritidshem och grundskola F-3 i en
enhet och där klass 4-6 flyttats till Västerhejde skola. Här ser man
kvalitetsförbättringar och besparingar.
BN tar upp Bygglovsbussar som ett förslag som skulle kunna prövas för att
sprida deras verksamhet geografiskt. Även digitalisering och E-tjänster ses som
en kommande förändring.
Inga förslag från GVN, de fortsätter sitt redan pågående arbete och tar fram
förslag efterhand utifrån de styrningar regionfullmäktige tidigare beslutat om.
De beskrivna förhållandena i underlag är väl kända för HSN och har arbetat
med förändringar utifrån det kring till exempel folktandvården och
omorganisering av vårdcentraler. De redovisar inga nya förslag men menar att
urbaniseringen kan leda till att resurserna för ambulanssjukvården behöver
utökas för att inte ha för långa responstider.
KFN har tidigare gjort besparingar utifrån en geografisk bedömning och har
ett ständig ifrågasättande av verksamheter för att inte fastna i ett bevarande
som inte hänger med i tiden och följer medborgarnas behov.
MHN – se svar från BN.
SON har en försörjningsplan för att kunna följa och möta behov framåt och i
dagsläget ser de att nybyggnation bör ske i Visbyområdet.
För TN kan strategin bli vägledande för de avfallstjänster som erbjuds.
Närtrafiken är också något som getts i uppdrag till teknikförvaltningen att ses
över.
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Vad ser nämnden för möjligheter till synergier/samverkan över
gränssnitten mellan andra nämnders verksamheter?

Utifrån svaren finns en tydlig önskan om mer samverkan över gränssnitten och att nya
samverkansformer måste prövas. Verksamheter har påverkan på varandra över nämnderna
vilket skapar möjligheter för positiva synergier.
BUN redovisar flertalet möjligheter till samverkan där de bland annat nämner
att en mer samordnad kollektivtrafik, att skollokaler bör nyttjas mer på ”icke
skoltid” och att det borde utredas kring samordnad servicetjänst (mat, städ,
fastighetsskötsel) för verksamheter på landsbygden.
BN ser möjligheter till större samverkan med MHN för att effektivisera och
tillgängliggöra samhällsbyggnadsförvaltningens service.
GVN föreslår utöver de förslag BUN redovisar även en samordnad
förmedlingstjänst av vikarier och ett mer utvecklat ledningsstöd till skolledare.
Enligt HSN kan samverkan med SON förbättras ytterligare genom
formaliserade vårdplaneringar på sjukhus och i hemmet. De tar även upp
möjligheterna som kommer med digitaliseringen.
KFNs verksamheter är starkt sammankopplade med andra nämnders utbud så
därför måste samverkan över gränssnitten stärkas vid eventuella förändringar
på serviceutbudet.
MHN – se svar från BN.
SON lyfter behovet av samverkan när serviceutbudet förändras då hemtjänsten
kan få ökade kostnader för ledsagning om avstånden till exempelvis vårdcentral
ökar. De flesta av SONs verksamheter är beroende av samverkan med HSN
och framför allt närhet till just vårdcentraler.
TN svarar inte specifikt på remissfrågan kring samverkan med andra nämnder.
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RS 2017/500
23 maj 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Kryssningskajen - infrastrukturlösning med bro över
färjeleden
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra arbetet med en
infrastrukturlösning i form av en bro över färjeleden från kryssningskajen.

Sammanfattning

I projektet med att lösa infrastrukturfrågan kopplat till kryssningskajen och dess
kryssningsbesökare, har teknikförvaltningen genomarbetat och analyserat flertalet
förslag lösningar. Dessa förstudier visar på att en brobyggnation kompletterad med
shuttlebussar är den bästa lösningen.
Trafikverkets krav på att Region Gotland inte får låta besökare promenera längs med
eller korsa Färjeleden har styrt förutsättningarna för förstudierna och de olika
lösningarna som har granskats. Det finns också ett stort behov av att kunna erbjuda
en gratislösning för de som inte vill bekosta en shuttle.
Förslaget är att bygga en bro över Färjeleden och därifrån styra besökare via
Palissaderna och vidare genom Södergravar till Söderport.

Ärendebeskrivning

Att bygga en bro som angör allmän platsmark på den östra sidan om Färjeleden och
som också blir öppen för allmänheten för att komma ner till gångvägen mot tex
Södra hällarna, anser teknikförvaltningen var en god lösning.
Kostnaden för en brobyggnation är beräknad till ca 25 miljoner kr och
teknikförvaltningen ansöker om bidrag för att bygga hela eller delar av en brolösning
genom statlig medfinansiering.
Tidsplanen för byggnationen efter genomförd projektering och upphandling
beräknas till 6-7 månader.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/500

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen stödjer teknikförvaltningen i dess uppfattning angående
infrastukturlösning för kryssningstrafiken och rekommenderar broalternativet.
Beslutsunderlag
TN 2017/1044

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, Regionstyrelseförvaltningen ekonomi
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-05-17

TN AU § 107 Infrastrukturförbindelse kryssningskaj
TN 2017/1044

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden rekommenderar Regionsstyrelsen att besluta att en bro byggs till
kryssningskajen.
Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

I projektet med att lösa infrastrukturfrågan kopplat till kryssningskajen och dess
kryssningsbesökare, har Teknikförvaltningen genomarbetat och analyserat flertalet
lösningar. Dessa förstudier visar på att en brobyggnation kompletterad med
shuttlebussar är den bästa lösningen.
Förslaget är att bygga en bro över Färjeleden och därifrån styra besökare via
Palissaderna och vidare genom Södergravar till Söderport.
Trafikverkets krav på att Region Gotland inte får låta besökare promenera längs med
eller korsa Färjeleden har styrt förutsättningarna för förstudierna och de olika
lösningarna som har granskats. Det finns också ett stort behov av att kunna erbjuda
en gratislösning för de som inte vill bekosta en shuttle.
Bedömning

Att bygga en bro som angör allmän platsmark på den östra sidan om Färjeleden och
som också blir öppen för allmänheten för att komma ner till gångvägen mot tex
Södra hällarna, anser teknikförvaltningen var en god lösning.
Kostnaden för en brobyggnation är beräknad till ca 25 miljoner kr och
teknikförvaltningen ansöker om bidrag för att bygga hela eller delar av en brolösning
genom statlig medfinansiering.
Tidsplanen för byggnationen efter genomförd projektering och upphandling
beräknas till 6-7 månader.
Beslutsunderlag

Presentation 2017-05-17.
Tjänsteskrivelse 2017-05-04.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av trafikplanerare Lennart Klintbom.

Skickas till
Regionsstyrelsen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1044
4 maj 2017

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Infrastrukturförbindelse
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar om att en bro byggs till kryssningskajen.

Sammanfattning

I projektet med att lösa infrastrukturfrågan kopplat till kryssningskajen och dess
kryssningsbesökare, har Teknikförvaltningen genomarbetat och analyserat flertalet
lösningar. Dessa förstudier visar på att en brobyggnation kompletterad med
shuttlebussar är den bästa lösningen.
Förslaget är att bygga en bro över Färjeleden och därifrån styra besökare via
Palissaderna och vidare genom Södergravar till Söderport.
Trafikverkets krav på att Region Gotland inte får låta besökare promenera längs med
eller korsa Färjeleden har styrt förutsättningarna för förstudierna och de olika
lösningarna som har granskats. Det finns också ett stort behov av att kunna erbjuda
en gratislösning för de som inte vill bekosta en shuttle.

Bedömning

Att bygga en bro som angör allmän platsmark på den östra sidan om Färjeleden och
som också blir öppen för allmänheten för att komma ner till gångvägen mot tex
Södra hällarna, anser teknikförvaltningen var en god lösning.
Kostnaden för en brobyggnation är beräknad till ca 25 miljoner kr och
teknikförvaltningen ansöker om bidrag för att bygga hela eller delar av en brolösning
genom statlig medfinansiering.
Tidsplanen för byggnationen efter genomförd projektering och upphandling
beräknas till 6-7 månader.
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Beslutsunderlag

Muntlig redovisning vid teknikförvaltningens arbetsutskott.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsen

Upphävning av stopp för försäljning av fastigheter
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar, i enlighet med rapportens förslag att upphäva
regionstyrelsens stopp av försäljning av fastigheter.
2. Regionstyrelsen beslutar att regionstyrelsen/regionfullmäktige ansvarar för
samtliga fastighetsförsäljningar fram till att allt utvecklingsarbete är
genomfört och återrapporterat.
3. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ansvara för
utvecklingsarbetet i enlighet med rapportens förslag och att säkra att åtgärder
genomförs enligt bilagd utvecklingsplan.
4. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkommande ge
regionstyrelsen en lägesrapport om utvecklingsarbetet.

Sammanfattning

Region Gotlands fastigheter hade ett bokfört värde på 3. 4 miljarder per 31 december
2016. Fastighetsbeståndet består bland annat av exploateringsmark, mark som är
bebyggd, detaljplanerad mark i form av villatomter, industrimark och byggbara
tomter på landet samt mark som inte är planlagd.
På regionstyrelsens sammanträde den 23 februari 2017 redogjordes för
händelseförloppet av en fastighetsförsäljning av åtta villa tomter, Visby Malajen 2-9.
Mot bakgrund av att processen inte uppfyllt förväntade kvalitetskrav presenterades
vid samma tillfälle ett antal identifierade förbättringsområden.
Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att se över och kvalitetssäkra Region
Gotlands interna processer för att säkerställa en öppen, transparent och rättssäker
försäljningsprocess. Samtidigt beslutade regionstyrelsen att stoppa ytterligare
försäljningar innan ovanstående uppdrag redovisats på Regionstyrelsen
Ärendebeskrivning

En arbetsgrupp fick i mars 2017 uppdraget av regiondirektören att kvalitetssäkra
processer och arbetssätt kopplade till försäljning av fastigheter. Fastigheter i
betydelsen både bebyggd och obebyggd mark.
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Kvalitetssäkra tolkades som: identifiera risker i syfte att undanröja och förebygga
hinder för en väl fungerande försäljningsprocess som är öppen, transparent och
rättssäker.

Uppdraget formulerades:
• Identifiera och beskriva nuläge, analysera och dra slutsatser i avsikt att…
• Utveckla processen för fastighetsförsäljning så att den blir rättssäker, effektiv
och förtroendeskapande
Samt…
• Minimera felkällor
• Vårda regionens tillgångar
• Trygga medarbetare
• Leverera tjänster av god kvalitet
Uppdraget krävde fördjupad kunskap om nuläget. Arbetsgruppens processledare
intervjuade 13 berörda medarbetare och ledare på alla nivåer. Information som sedan
sammanställdes och analyserades av arbetsgruppen.
I intervjuerna framkom mycket som bekräftade den första bilden av
förbättringsområden. Den som presenterades för regionstyrelsen i februari. Samtidigt
gav intervjuerna en bredare och mer fördjupad förståelse för verksamhetsområdet.
Det finns ett antal förbättringsområden att ta tag i för att minska risken för framtida
kvalitetsbrister.
Styrning på strategisk nivå
Det finns 25 strategiska styrdokument som på olika sätt styr samhällsbyggandet på
Gotland och därmed, både direkt och indirekt har påverkan på
fastighetsförsäljningsprocessen. Många av dokumenten är omfattande. Upplevelsen
hos flera av de intervjuade är att de centrala styrdokumenten inte används som det är
tänkt. Flera uttrycker istället att det saknas styrning. Otydlig styrning och avsaknad av
prioriteringar skapar osäkerhet och öppnar upp för informella beslut.
Fastighetsförsäljningar i Region Gotland sker till en del som svar på externa initiativ.
Det saknas en fastighetsstrategi som beskriver Region Gotlands långsiktiga plan för
vilka fastigheter som ska utvecklas, avvecklas, säljas och/eller köpas utifrån betydelse
för kommande välfärdsändamål, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, affärsmässiga
bedömningar, hållbarhetshänsyn liksom fastighetsförsäljningar i syfte att klara
kommande investeringar med bibehållen rimlig nivå på låneskulden.
Det saknas också en helhetsbild av alla fastigheter och vilka fastigheter som finns
tillgängliga för externa köpare. I dagsläget har Region Gotland två hemsidor för
fastighetsfrågor (RSF och TKF).
Det saknas en tydlig processägare med kunskap om och ansvar för helheten inklusive
ansvar för uppföljning av försäljningsprocesserna. Analog hantering av
försäljningsärenden försvårar uppföljning.
Processer
Delprocesserna försäljning- och förvärv av fastigheter är kopplade till respektive
förvaltnings-, försörjnings- och exploateringsprocesserna. Det innebär i sin tur att
flera förvaltningar och nämnder är involverade i detta nätverk av flöden. Det finns
ett behov av att synliggöra alla sambanden mellan processerna, att utveckla
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gränssnitten och att tydliggöra styrningen av i det här sammanhanget
försäljningsprocessen.
Utformande och uppföljning av ramavtal med fastighetsmäklare har också
identifierats som ett utvecklingsområde.
Dokument som styr processerna och beslutsfattandet behöver synkroniseras
(delegationer och reglementen) och riktlinjer behöver revideras. Riktlinjer för
försäljning av mark och fastigheter behöver anpassas till nya statliga direktiv
(2014:899)
Medarbetare
Flera medarbetare är involverade i försäljningar av fastigheter. Försäljningsprocessen
varierar beroende på utförare. Det är heller inte alltid förutsägbart vem som ska
ansvara för vilken fastighetsförsäljning.
Samtidigt är de få som håller ställningarna inom detta komplexa verksamhetsområde
som innebär stort ekonomiskt ansvar, krav på rättssäkerhet, höga förväntningar från
förtroendevalda, tredje part och externa samarbetspartners. Medarbetarnas pressade
arbetssituation ökar risken för fel.
Arbetsgruppens slutsatser:
•

Förtydliga politisk viljeinriktning

•

Utveckla en strategi som tydliggör – köpa, sälja, förvalta, behålla, utveckla
fastigheter på kort och lång sikt

•

Samordna och utveckla reglementen och delegationsordningar

•

Samla försäljningskompetens och renodla arbetsuppgifter

•

Standardisera arbetsprocesser och tydliggöra beslutsvägar

•

Öka transparensen och underlätta uppföljning genom digitalisering

•

Säkra att Region Gotland visar upp ett ansikte utåt

Bedömning

Bedömning
Genom att åtgärda ”hygienfaktorer” utifrån lärdomar från försäljningen av A7Malajen och revidera Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter,
skapas förutsättningar för bättre utförande och styrning av processen
fastighetsförsäljning. Detta utvecklingsarbete är redan på gång.
Likaså har det fokus som satts på regionens fastighetsaffärer liksom uppföljningen i
form av intervjuer bidragit till att alla involverade är mycket medvetna om betydelsen
av oklanderligt utförande. Men parallellt med detta har det infunnit sig en osäkerhet
bland medarbetarna som inte bidrar till kvalitet och god arbetsmiljö.
Det är angeläget att bryta rådvillheten. Därför föreslår Regionstyrelseförvaltningen
att Regionen tar ett genomgripande grepp från grunden och fortsätter med
utvecklingsarbetet med målet:
1. En fastighetsstrategi
2. Ett skyltfönster för exponering av försäljbar fastigheter - bebyggd och
obebyggd till externa kunder
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5. En riktlinje som styr och vägleder försäljning mm av fastigheter - bebyggd
och obebyggd, vilket innebär en revidering av Riktlinjer för markexploatering
och försäljning av mark och fastigheter från 2014
6. Anpassade reglementen och delegationer
7. Tydlig roll och ansvarsfördelning vad gäller markreserven
8. Samlad funktion för försäljning (avtal, köpekontrakt, kontakt med mäklare
mm) och renodlade arbetsuppgifter
9. Standardiserade processer och tydliga beslutsvägar
Så småningom behöver alla processer koordineras till ett synbart processnätverk.
Processer som måste stöttas upp digitalt.
Mot bakgrund av att det finns identifierade utvecklingsområden, medvetna
medarbetare, påbörjat förbättringsarbete och ambitioner att fortsätta
utvecklingsarbetet i samverkan över förvaltningsgränserna bedömer
Regionstyrelseförvaltningen att försäljningsstoppet bör hävas. Ett fortsatt
försäljningsstopp riskerar att hämma Gotlands utveckling.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Utvecklingsplan
Vad

Vem/vilka

När klart

Del 1 – bebyggda fastigheter där det bedrivs egen
verksamhet

Per –Erik Edlund

2017-10-31

Del 2 – alla övriga fastigheter, bebyggda och
obebyggda

Anders Lindholm

2018-03-29

2. En riktlinje som styr och vägleder
försäljning av fastigheter - bebyggd
och obebyggd
Revidera Riktlinjer för markexploatering och
försäljning av mark och fastigheter från 2014,
anpassa till nya statliga direktiv (2014:899)

Åsa Linder

2017-10-31

Anders Lindholm

2017-12-31

Anders Lindholm

2018-03-31

1. En fastighetsstrategi
Ta fram en fastighetsstrategi - vad ska köpas,
säljas, utvecklas, avvecklas utifrån betydelse för
kommande välfärdsändamål, stadsutveckling,
landsbygdsutveckling, affärsmässiga
bedömningar, hållbarhetshänsyn, klara
kommande investeringar…

Föreslå nya ekonomiska gränser för TN utifrån
beslut om 4 miljonersgräns för RS
3. Samlad funktion för försäljning (avtal,
köpekontrakt, kontakt med mäklare
mm) och renodlade arbetsuppgifter
Standardisera utförandet, gemensamma mallar
Digitalisera hanteringen av förvärv och
försäljning av mark
4. Ett skyltfönster för exponering av
försäljbara fastigheter, bebyggd och
obebyggd, till externa kunder
Uppgiften att skapa och upprätthålla ett
skyltfönster/en portal kopplas ihop med
försäljningsfunktionen
5. Tydlig roll och ansvarsfördelning vad
gäller markreserven
Definiera vad som är markreserven, definiera
processägarskapet som ska finnas på RSF
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6. Anpassade reglementen och
delegationer

Patrik Pettersson

2017-12-31

7. Standardiserade processer och tydliga
beslutsvägar
”Så småningom behöver alla processer
koordineras till ett synbart processnätverk.
Processer som måste stöttas upp digitalt”.
1:1 Exploateringsprocessen – fokusera på
Anders Lindholm
samverkansdelen i början och slutet av processen,
Inkludera försäljning av exploaterad mark
1:2 Process för markanvisning inkl.
förtroendevaldas delaktighet i framtagandet av
kriterier

2017-06-30
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Regionstyrelsen

Exploatering i samverkan
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar, i enlighet med projektrapportens förslag att inrätta
och driva en regiongemensam struktur för Exploatering i samverkan som har
samhället och medborgarnas bästa för ögonen.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ansvara för att strukturen, i
enlighet med projektrapportens förslag, testas i sin helhet under perioden 4
september till och med 1 december 2017.
3. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att informera regionstyrelsen om
erfarenheter från testperioden med eventuella korrigeringar.
Därefter övergår ansvaret till regionstyrelseförvaltningen.
Sammanfattning

2015 genomfördes en översyn av dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen. I
underlaget till regionstyrelsen står att läsa:
”- det är nödvändigt att, med samhällets och kunders bästa för ögonen, samordna
processer och lösa komplexa, gränsöverskridande uppgifter i ett helhetsperspektiv.
Organisatoriska gränsdragningar, vilka de än är, får aldrig bli ett hinder mot att den
enskilde får tjänster av god kvalitet och att arbetet utförs kostnadseffektivt.
Det är många parter som bidrar till att göra Gotland till en attraktiv plats att bo och
leva på. Redan nu samverkar nämnderna och regionstyrelsen i gemensamma
strategiska samhällsbyggnadsfrågor. Exploateringsrådet är en form av politiskt
utskott och Strategisk samhällsplanering och exploatering/SSE är en grupp med
tjänstepersoner från olika förvaltningar.
För att säkra en fortsatt positiv utveckling av samhällsbyggnadsprocessen tog
dåvarande ledningskontoret, hösten 2016, initiativ till att utveckla en mer formell
samverkansstruktur för frågor inom exploatering, planering och
samhällsbyggnadsområdet. Som ett första steg föreslogs uppdraget att se över
möjligheterna att förbättra samverkan inom exploateringsprocessen.
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Under våren 2017 har en projektgrupp, på uppdrag av regiondirektören arbetat fram
förutsättningar för att etablera en mer effektiv och ändamålsenlig struktur för
exploatering i samverkan med målet:
En struktur som möjliggör en kostnadseffektiv och samverkande
exploateringsprocess som kännetecknas av kreativitet, nytänkande och
samtidigt säkerställer rättssäkerhet och hög kvalitet
Ärendebeskrivning

På uppdrag av regiondirektören har idén att etablera en samverkansstruktur för
exploateringsfrågor prövats ur olika perspektiv. Hela tiden med det övergripande
målet att ”Gotland är en attraktiv plats att bo och leva på” för ögonen.
Idén med samverkansstrukturen är att samordna styrning och bygga gemensam praxis
genom att samla berörda medarbetare utan att ändra organisationstillhörighet.
Samordning möjliggör att styrsignaler tolkas på samma sätt av alla involverade.
Information från olika perspektiv delas i ett tidigt skede för att ge synergieffekter och
öka oddsen att samma budskap signaleras mot tredje part. Oklarheter i komplexa
ärenden/projekt hanteras i ett bredare perspektiv. Med berörda parter runt samma
bord är det lättare att se och ha kontroll på alla delar av exploateringsprocessen.
Gränssnittsproblem går att lösa direkt. Samverkan kräver att alla har samma bild av
processen vilket driver på processutveckling, systematik och standardisering.
Projektet att etablera en samverkansstruktur påbörjades i januari 2017. Projektarbetet är i
sin slutfas och tanken är nu att testa den nya modellen under perioden september till
och med november 2017. Under testperioden kommer alla delar i strukturen att
arbeta med skarpa exploateringsärenden. Pilotförsöket syftar till att definiera
arbetssätt och identifiera risker. Samtidigt ges utrymme för utvärdering, reflektion
och lärande med möjlighet till korrigeringar.
I projektuppdraget ingick att se över finansiella förutsättningar och konsekvenser.
Kort efter starten av exploateringsprojektet påbörjades projektet Investeringsprocessen. Styrgruppen beslutade att överföra uppdraget att se över
finansiella förutsättningar och konsekvenser till investeringsprojektet.
Bakgrunden till idén med samverkansstrukturen var erfarenheter från ett antal områden
som fungerat mindre väl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otydlig strategisk styrning
Regionstyrelsens upplevelse av att komma in för sent i exploateringsärenden
Många ”beslutsfattare”, både tjänstemän och förtroendevalda
Flera kostnadsdrivande gränssnitt
Många aktörer inblandade i processen med risk för dubbelarbete och
suboptimering
Ingen tydlig processägare för helheten
Exploateringsprocessens redan långa ledtider riskerar att bli ännu längre på
grund av ovanstående otydligheter
Otydligheterna kan leda till att Region Gotland missar intressanta
exploateringsprojekt ur ett regionalt utvecklingsperspektiv
Regionens image påverkas negativt
Brist på projektledare med exploateringskompetens

Utvecklingsarbetet har utförts i en projektgrupp som snabbt hittade ett kreativt och
lösningsfokuserat förhållningssätt. Istället för att fastna i problembilden påbörjades
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arbetet med att utveckla en gemensam samverkanskultur över professions- och
verksamhetsgränser med målet att:
•

Etablera en effektiv och ändamålsenlig struktur för exploatering i samverkan,
med samhället och medborgarnas bästa för ögonen

•

En struktur som möjliggör en kostnadseffektiv exploateringsprocess som
kännetecknas av kreativitet, nytänkande och samtidigt säkerställer
rättssäkerhet och hög kvalitet

Projektgruppen har styrts av en styrgrupp bestående av regiondirektören och
förvaltningsdirektörerna för samhällsbyggnadsförvaltningen respektive tekniska
förvaltningen. Samma personer som kommer att utgöra styrgruppen i den tänkta
samverkansstrukturen.
RSAu utsåg Meit Fohlin, Isabel Enström och Eva Nypelius för att utveckla den
politiska dimensionen av samverkansstrukturen. Tillsammans med Anders Lindholm
och projektledaren har gruppen träffats vid två tillfällen och enats om ett förslag.
Förslaget till struktur för exploatering i samverkan innehåller flera dimensioner: en
verksamhets del, en styrfunktion och en politisk styrdimension. Verksamhetsdelen
består av två sfärer; en mindre grupp som arbetar med samtliga
exploateringsärenden; en yttre cirkel med funktioner som bjuds in och involveras
situationsanpassat, utifrån aktuellt ärende.

Exploateringsgruppens uppdrag är dels av strategisk art dels av mer operativt slag.
Strategisk planering
• Ge inspel till arbetet med att ta fram underlag till långsiktig och kortsiktig
exploateringsplan
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Bidra i arbetet med att ta fram andra styrande dokument inom området
samhällsbyggnad

Starta och följa exploateringsprocessen
• Bedöma och bereda exploateringsärenden som kräver samverkan. Det kan
vara ärenden från exploateringsplan eller övriga ärenden.
• Initiera och följa upp StartPM (förstudie)
• Definiera och följa upp större exploateringsprojekt
• Ha kunskap om och kontroll på pågående större exploateringsprojekt
Avsluta exploateringsprocessen
• Följa upp exploateringsprocessen och säkra att den är rättssäker, effektiv och
att utfallet är av god kvalitet.
Under testperioden hösten 2017 planerar exploateringsgruppen att träffas 4
timmar/vecka på fast tid i ”egen lokal”. Den tiden ska rymma tid för
exploateringsgruppens arbete samt bokade tider och viss ”drop in” för allmänheten.
Arbetet i exploateringsgruppen förbereds och samordnas av en verksamhetsledare
med processansvar men utan personalansvar.
Verksamhetsledaren ansvarar för att:
• Ta emot och förbereda exploateringsärenden inför möten i
samverkansstrukturen
• Planera och genomföra möten
• Koordinera, leda och följa upp samverkansgruppens arbete
• Ansvara för att underlag bereds inför politiska beslut samt löpande
rapportera till styrgruppen
Samordnad politisk styrning föreslås ske genom att nyttja befintlig struktur. RSAu
föreslås i dessa frågor samordnas med ordförande från byggnadsnämnden, tekniska
nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. För att särskilja
exploateringsfrågorna från övriga ärenden i arbetsutskottet föreslås att Samordnat
RSAu sker vid annan tid, men i anslutning till ordinarie möte. Mötet protokollförs
och för att minimera risken för sammanblandning föreslås att en särskild sekreterare
engageras för uppdraget.
Samordnat RSAu Exploatering
• Värderar och prioriterar inkomna ärenden – idéer, frågor mm
• Prioriterar exploateringsprojekt
• Bereder ärenden som kräver samordning inför beslut i RS respektive
facknämnd - exempelvis beslut avseende StartPM/förstudier,
exploateringsprojekt, försäljning av exploaterad mark
• Är delaktiga i arbetet med markanvisningar/kriterier
Styrgruppen, som består av regiondirektör, samhällsbyggnadsdirektör och tekniskdirektör har samma agenda som beskrivits ovan. Andra centrala frågor för
styrgruppen är att säkra att det finns projektledare och projektmedlemmar med
kompetens och tid att lägga på prioriterade stora exploateringsprojekten.
Omvärldsbevakning
I bilaga 1 redovisas lärdomar från andra både vad gäller samhällsbyggnad inklusive
exploatering och samverkan.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/424

Bedömning

Genom att etablera en mer genomgripande struktur för exploatering i samverkan
skapas förutsättningar för att ytterligare utveckla kommunikationen mellan berörda
tjänstepersoner, förtroendevalda och exploatörer. Den ena handen kommer att ännu
bättre än i dag veta vad den andra gör. Exploateringsprocessen kommer att
effektiviseras. Transparens och förutsägbarhet kommer att utvecklas tillika
beredskapen för att vid behov justera och ändra kurs.
Utredningens bedömning är att strukturen kommer att ge en tydlig ingång för alla
exploateringsärenden. Det ger bättre tillgänglighet för allmänheten och privata
exploatörer och snabbare hantering/lotsning av ärenden i den första delen av
exploateringsprocessen.
Förutsättningarna ökar för att bättre samordna och bereda frågor innan möten med
externa aktörer i de tidiga skeendena.
Genom att samtliga berörda funktioner, regiondirektör, förvaltningschefer och
förtroendevalda är del av samverkansstrukturen får medarbetare på alla nivåer bättre
insyn i och kunskap om hela processen. Det underlättar arbetet i berörda
förvaltningar.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den nya strukturen rymmer goda
förutsättningar att driva utvecklingen av exploateringsverksamheten ett steg längre.
Samtidigt finns det utmaningar när invanda mönster ska brytas. Det kommer att
krävas vilja och uthållighet. Därför står regionstyrelseförvaltningen bakom tanken att
testa modellen fullt ut under hösten 2017.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall Regiondirektör

Skickas till
Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden
Bilagor
1.

Lärdomar från andra
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Bilaga 1

Lärdomar från andra

Mot bakgrund av att bostadsförsörjningsfrågorna och exploateringsfrågorna ökat i betydelse
över hela Sverige de senaste åren arbetar många kommuner och regioner intensivt för att
utveckla bland annat exploateringsprocesser och arbetssätt. Många beskriver betydelsen av
att förtroendevalda och tjänstepersoner är aktiva och engagerade och agerar tillsammans i
samhällsbyggnads- och exploateringsfrågor. Ett antal framgångsfaktorer sticker ut bland
andra:
•
•
•

Från reaktiv till proaktiv och -aktiv markpolitik
Strategisk planering i samverkan (samordna, samstyra, samagera)
Tidig och löpande dialog med medborgare och marknadsaktörer

Även samverkan som fenomen behandlas i artiklar och forskningsrapporter.
”Det är lätt att slentrianmässigt tro att alla uppgifter kan utföras av team, men så är det inte. I
många sammanhang behöver individer arbeta självständigt, även om de ingår i en grupp som
har ett övergripande mål”, påpekar Håkan Sandberg (30 års forskning om team), som varnar
för en ”teamifiering” av hela samhället.
Han understryker vikten av att gruppdeltagare upplever samarbetet i grupp meningsfullt. Att
de arbetar med uppgifter som passar att lösas i samverkan och att arbetet verkligen leder till
ökad effektivitet och högre kvalitet.
Sandberg framhåller betydelsen av gruppens sammansättning. Det är en fördel om deltagarna
är olika, till exempel när det gäller kompetens, ålder och kön.
“I homogena grupper är det lätt att trivas, kanske alldeles för bra, medan det kan vara svårt
att ta fram alla de olika perspektiv som ibland behövs för att lösa komplexa uppgifter.”
Göran Cars, professor i stadsplanering vid KTH, skriver i en artikel i Fastighets Nytt i
januari 2017: Samtidigt som jag ser problem med samverkan är jag en varm förespråkare av
samverkan. Jag är helt övertygad om att ett stadsbyggande karaktäriserat av effektiva
planprocesser och hög kvalitet förutsätter samverkan. Utmaningen är att förstå hur vi kan
utveckla innebörden i samverkan från att vara en klyscha till att bli ett begrepp med reell
innebörd. Jag tror att två saker måste göras. För det första måste vi bestämma om vi ska
samverka eller inte. Samverkan kan aldrig fungera om inte berörda parter har ett egenintresse
av att samverka. Och, om vissa saker ska man inte samverka – de ska beslutas av den part
som äger frågan. Jag har sett alldeles för många chefer som i beslutsångest kallar på
samverkan istället för att fatta ett som man tycker obehagligt.
Det andra kravet är att situationer där vi ser ömsesidiga beroenden och fördelar med
samverkan måste hanteras på ett seriösare sätt än idag. Samverkansvinster kommer inte med
automatik bara för att alla nickar och hummar instämmande. Menar vi allvar med samverkan
måste varje möte avslutas med en summering i tre punkter:




Vad ska göras?
Vem ska göra det?
När ska det vara gjort?

Då, men först då, kan samverkan bli meningsfull.
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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

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/476
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Visby Signallottan 3
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med HSB Bostad
AB.

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för bl.a. kvarteret Signallottan fastställdes av RF 2016-04-25. Planen för
Visby Signallottan 3 anger bostadsändamål i två till fyra våningsplan.

Fastighetens läge
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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 2017/476

Exploateringsområdet utgörs av Signallottan 3, vilken markanvisats till exploatören.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Till grund för avtalet ligger detaljplan för bl. a kv Signallottan, dess
planbestämmelser och intentioner, genomförandebeskrivning och
detaljplanekarta, beslut om markanvisning (RS § 224 2016-09-22,) det av
Exploatören inlämnade anbudet och underlag avseende anvisning av marken
och gällande markanvisningsavtal mellan parterna..

-

Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse inklusive därtill hörande
anläggningar (vatten- och avlopp, dagvatten, kvartersgata, lekyta mm).

-

Dagvatten från hårdgjorda parkeringsområden inom Fastigheten ska ledas till
ett utjämningsmagasin.

-

Exploatören beräknas under januari 2018 påbörja byggnationen av
bostadshus för färdigställande senast under 2019.

-

Ifall exploateringen baseras på ett lägre parkeringstal än 1,05 per lägenhet
(dock lägst 0,85) ska exploatören teckna avtal för bilpool.

-

Exploateringsavtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättat exploateringsavtal och
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/196
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Visby Sergeanten 3
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med Wisab Bygg
AB.

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för bl.a. kvarteret Sergeanten fastställdes av RF 2016-04-25. Planen för
Visby Sergeanten 3 anger bostadsändamål i tre till fyra våningsplan.

Fastighetens läge
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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 2017/196

Exploateringsområdet utgörs av Sergeanten 3, vilken markanvisats till exploatören.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Till grund för avtalet ligger detaljplan för bl. a kv Sergeanten, dess
planbestämmelser och intentioner, genomförandebeskrivning och
detaljplanekarta samt markanvisningsavtal och regionstyrelsens beslut (RS §
230 2015-06-18).

-

Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse inklusive därtill hörande
anläggningar (vatten- och avlopp, dagvatten, kvartersgata, lekyta mm).

-

Dagvatten från hårdgjorda parkeringsområden inom Fastigheten ska ledas till
ett utjämningsmagasin.

-

Exploatören ska ansöka om bygglov under 2017 för att påbörja byggnationen
av bostadshus för färdigställande senast under 2018/19.

-

Ifall exploateringen baseras på ett lägre parkeringstal än 1,05 per lägenhet
(dock lägst 0,85) ska exploatören teckna avtal för bilpool.

-

Exploateringsavtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättat exploateringsavtal och
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/475
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Visby Sergeanten 4
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med BoKlok Mark
och Exploatering AB.

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för bl.a. kvarteret Sergeanten fastställdes av RF 2016-04-25. Planen för
Visby Sergeanten 4 anger bostadsändamål i tre till fyra våningsplan.
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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 2017/475

Fastighetens läge

Exploateringsområdet utgörs av Sergeanten 4, vilken markanvisats till exploatören.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Till grund för avtalet ligger detaljplan för bl. a kv Sergeanten, dess
planbestämmelser och intentioner, genomförandebeskrivning och
detaljplanekarta samt beslut om markanvisning (RS § 230, 2015-06-18), det av
Exploatören inlämnade anbudet och gällande markanvisningsavtal mellan
parterna.

-

Avtalets giltighet för Exploatören är beroende av att antalet förhandsavtal
som tecknas i byggprojektet uppgår till minst 40 procent senast 2017-10-30.

-

Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse inklusive därtill hörande
anläggningar (vatten- och avlopp, dagvatten, kvartersgata, lekyta mm).

-

Dagvatten från hårdgjorda parkeringsområden inom Fastigheten ska ledas till
ett utjämningsmagasin.

-

Exploatören beräknas tidigast i december 2017 påbörja byggnationen av
bostadshus för färdigställande senast under 2019.

-

Ifall exploateringen baseras på ett lägre parkeringstal än 1,05 per lägenhet
(dock lägst 0,85) ska exploatören teckna avtal för bilpool.

-

Exploateringsavtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättat exploateringsavtal och
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/457
15 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Del av Visby Österby 1:4, exploateringsavtal
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

Godkänna upprättat exploateringsavtal med Gotlands Bryggeri AB gällande
tomtmark för bryggeri inom del av fastigheten Visby Österby 1:4.

Sammanfattning

Gotlands Bryggeri AB har planer på att utvidga sin verksamhet med en ny anläggning
i Visby och söker för detta ändamål lämplig mark. Företagets arealmässiga behov
uppgår till ca 10 000 kvm och i dialog med företaget har region Gotland identifierat
ett lämpligt markområde inom Österby industriområde.
Parterna har i samråd utrett frågor kring den föreslagna tomtens lämplighet och
möjligheter samt även fört en dialog kring vattenförsörjning, avlopp, gatubyggnad
och annan nödvändig infrastruktur.
Parterna är nu framme vid en överenskommen tomt som preliminärt ritats in på
karta inom de norra delarna av Österby industriområde. Den blivande fastigheten
utgör en del av Visby Österby 1:4 och ska styckas från huvudfastigheten som en del
av affären. I bilagt exploateringsavtal har parterna stadfäst de överenskommelser som
gjorts kring tomten, utbyggnad av infrastruktur samt exploateringen i övrigt.
Exploateringsavtalet ska följas av ett köpekontrakt där själva genomförande av
fastighetsaffären sker, detta köpekontrakt kommer att handläggas senare i år.
Föreslaget exploateringsavtal reglerar i huvudsak följande:
•

Avtalet gäller under förutsättning att regionstyrelsen samt styrelserna för
Spendrups Bryggeri AB och Gotlands Bryggeri AB godkänner detsamma.

•

Området ska exploateras för bryggeri- och destilleriverksamhet
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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 2017/457

•

Området, som ska fastställas till sin omfattning vid kommande
fastighetsbildning, överlåts till exploatören för en köpeskilling om 3 950 000
kronor. Överlåtelse, betalning och tillträde sker enligt förutsättningarna i det
köpekontrakt som parterna upprättar.

•

Köpet är villkorat av att bygglov har erhållits.

•

Exploatören kan ges förtida tillträde mot erläggande av handpenning om
10%

•

Exploatören ska tillse att dagvatten från hårdgjorda ytor får ett
tillfredsställande omhändertagande.

•

Såväl uttag av dricksvatten som avbördning av spillvatten kan komma att
ställa krav på att exploatören inrättar utjämningsmagasin inom området.

•

Regionen redovisar i avtalet förutsättningarna för leverans av dricksvatten till
processen och slår fast att vatten av önskad kvalitet och mängd endast kan
garanteras när vattensituationen på ön så medger.

•

Regionen har genomfört en geoteknisk undersökning av området, men åtar
sig i detta att komplettera denna undersökning och vid behov genomföra
nödvändig sanering av marken.

•

Exploatören ska påbörja byggandet av anläggningen under 2018 och regionen
ska tillse att allmän gata finns utförd enligt detaljplan senast 1 juli 2018.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på det upprättade exploateringsavtalet som
reglerar genomförande av anläggandet av ett nytt bryggeri på Gotland. Förvaltningen
har inget att erinra kring upprättat förslag till exploateringsavtal.
Den prisnivå som tillämpas inom ramen för affären uppgår till knappt 400 kr/kvm
tomtyta och köpeskillingen om 3 950 000 kronor bedöms ge täckning för kostnader
som uppstår för utbyggnad av nödvändig infrastruktur.
För ett genomförande av affären ska ett köpekontrakt tas fram, detta beräknas kunna
påbörjas inom kort för hantering i regionstyrelsen senare i året. Ett tillträde villkoras
av att exploatörens sökt och beviljats bygglov för den planerade verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår sammanfattningsvis att regionstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Gotlands Bryggeri AB.

2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/457

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland (org.nr 212000-0803), 621 81 Visby, nedan benämnd
Regionen, och Gotlands Bryggeri AB (org.nr 556467-5055), Vårby Allé 39,
143 40 Vårby, nedan benämnd Exploatören, har följande avtal träffats.
§1
Bakgrund

§2
Avtalets
giltighet

§3
Målsättning

§4
Överlåtelse av
fastighet,
tillträde

Till grund för avtalet ligger detaljplan för fastigheten
Gotland Visby Österby 1:4 (kv. Skruvstycket, under
bildande), dess planbestämmelser och intentioner,
genomförandebeskrivning och detaljplanekarta. Exploateringsområdets avgränsning framgår av bifogad karta,
bilaga 1.

Detta avtal gäller under förutsättning att regionstyrelsen vid
Region Gotland godkänner detsamma liksom försäljning av
berört markområde (del av Gotland Visby Österby 1:4) för
exploatering/bebyggande. För avtalets giltighet gäller även
att styrelserna för Gotlands Bryggeri AB och Spendrups
Bryggeri AB (moderbolag) godkänner detsamma liksom
köp av berört markområde. Om dessa förutsättningar inte
uppfylls är detta avtal förfallet, varvid vardera parten ska
bära sina egna kostnader, om inte annat överenskommes.
Området ska exploateras för bryggeri- och destilleirverksamhet inklusive därtill hörande anläggningar (vatten- och
avlopp, dagvatten m m) enligt planförslaget och dess intentioner. Genom Exploatörens försorg ska exploateringsområdet/fastigheten omvandlas till ett väl fungerande verksamhetsområde för bryggeri och destilleri. Exploatören är i
den mån detta avtal inte anger annat ensam ansvarig för
utförandet och därtill hörande kostnader för samtliga
arbeten som erfordras för att nå detta mål inom berört
exploateringsområde/fastighet.

Regionen överlåter till Exploatören del av fastigheten
Gotland Visby Österby 1:4, i huvudsak enligt karta bilaga 1
vilket slutligt fastställs vid kommande fastighetsbildning,
exklusive avgifter för VA-anslutningar. Regionen upprättar
köpekontrakt som bl. a återspeglar de villkor som anges i
detta avtal avseende Exploatörens förvärv av del av
Gotland Visby Österby 1:4. Överlåtelse, betalning (3 950
000 kr) och tillträde sker enligt förutsättningarna i det
mellan parterna särskilt upprättade köpekontraktet och när
alla nödvändiga handlingar i övrigt för ett genomförande är
undertecknade och när Exploatören har ansökt om bygglov, d v s förvärvet är villkorat till att bygglov har erhållits.
Om Exploatören önskar förtida tillträde till den del av
Gotland Visby Österby 1:4 som avtalet avser ska särskild
överenskommelse träffas därom. Den ska även i övrigt
innehålla förutsättningarna som ska gälla i och med ett
förtida tillträde. Exploatören ska vid förtida tillträde erlägga
en sedvanlig ersättning om 10 % av köpeskillingen.

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Österby 1:4 i Visby
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Exploatören ska inför köpet av del av Gotland Visby
Österby 1:4 på sedvanligt sätt utöva sin undersökningsplikt av marken och förutsättningarna för etablering av
verksamheten i de delar som inte regleras i detta avtal för
att säkerställa att det inte uppkommer sådana omständligheter att exploateringens genomförande påverkas menligt.
§5
Servitut

§6
Bebyggelse
mm inom
kvartersmark

§7
Hållbarhet

Exploatören upplåter utan ersättning utrymme för befintliga och nya ledningar genom servitut inom den fastighet
som ska bildas och där så är nödvändigt för ledningsdragning såväl för Regionen, GEAB, Telia och fiberoperatör/
förening. Rätten till utrymme för nya ledningar gäller inom
ett område om 3,5 meters bredd från fastighetsgräns
längs med de fastighetsgränser som kommer att gränsa
mot gatuområdet.
Detaljplanen möjliggör nybyggnation för bl a. verksamheter motsvarande bryggeri/destilleri. Exploatören ska, i
enlighet med angivna detaljplanehandlingar och erhållet
bygglov svara för all bebyggelse och alla anläggningar
inom exploateringsområdet/den blivande fastigheten. Utformningen ska följa intentionerna i gällande detaljplan.
Exploatören är skyldig att ansöka om bygglov varvid situationsplan skall upprättas på nybyggnadskarta över tomten.
Nybyggnadskarta upprättas av samhällsbyggnadsförvaltningen på Exploatörens bekostnad. Avgift för nybyggnadskarta, utstakning och bygglov betalas av Exploatören
enligt samhällsbyggnadsförvaltningen mätnings- och
bygglovstaxor.

Exploatören förbinder sig att genomföra åtgärder i miljö-,
hållbarhets- och tillgänglighetssyfte.
Exploatören ska se till att exploateringsområdet/ fastigheten får en tillfredsställande avvattning. Dagvatten ska i
första hand så långt som möjligt, så tidigt och snabbt omhändertas och infiltreras inom exploateringsområdet/
fastigheten. Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av vatten från tak och hårdgjorda ytor. Innan
anslutning får ske till det regionala dagvattennätet ska
dag- och dränerningsvatten i största möjliga utsträckning
fördröjas. Utjämningsmagasin för dagvatten motsvarande
ett omhändertagande av ett s.k. 20-årsregn ska anläggas
och bekostas av Exploatören. Om allt dagvatten omhändertas inom exploateringsområdet/den blivande
fastigheten utgår ingen anslutningsavgift för dagvatten.
Egen dagvattenlösning ska godkännas av Regionen.
Galvaniserat material e likn. byggmateriel som kan orsaka
förorenat dagvattnet får inte användas.
Inget dagvatten/dräneringsvatten får kopplas till eventuellt
slukhål som kan finnas. Detta för att skydda grundvattnet.
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Uttag av dricksvatten samt avbördning av spillvatten kan
komma att kräva att utjämningsvolymer finns. Om Regionen bedömer att utjämningsvolymer krävs, skall sådana
tillgodoses av Exploatören. Samtliga kostnader för behövliga utjämningsvolymer skall bäras av Exploatören. Avstämning av förutsättningarna ska ske med Regionens
Teknikförvaltning
På grund av rådande vattensituation på Gotland kan
Regionen inte lämna några garantier för ett kontinuerligt
specifikt vattenuttag. Regionen kan däremot erbjuda ett av
Exploatören önskat uttag upp till 12,5 m3/timme när vattensituationen så medger. Motsvarande volym för avbördning
av spillvatten erbjuds i motsvarande utsträckning.
För närvarande planerar Regionen för byggande av två s k
avsaltningsanläggningar för att lösa vattenförsörjningen för
Gotland, ett på södra Gotland och ett i Visby. För anläggningen på södra Gotland planeras driftstart under kvartal
två 2019. För anläggningen i Visby finns en preliminär
planering för driftstart under 2021. Utifrån det arbetet som
pågår inom Regionen för att lösa vattenförsörjningen för
Gotland får parterna i förlängningen av det arbetet och
utifrån de förutsättningarna som skapas efter de åtgärder
som vidtas ta upp frågan om säkerställande av omfattning
av vattenleverans.

§9
Undersökningar, restriktioner

Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört en geoteknisk undersökning, bilaga 2. Delar av planområdet består av ett gammalt sandtag. Exploatören har att förhålla
sig till de förutsättningar som framgår av undersökningen
inför grundläggning och övriga anläggningsarbeten.
På Exploatörens begäran åtar sig Regionen att komplettera den geotekniska undersökningen med markprover och
porgasmätning för att säkerställa att det inte finns någon
onormal påverkan från tidigare deponiverksamhet på intilliggande fastighet. I det fallet att utförd markundersökning
påvisar ett behov av sanering utförs den av Regionen
under förutsättning att den inte är av sådan omfattning att
den menligt kommer att påverka möjligheterna att genomföra en av Exploatören tidsmässigt redovisad exploatering
eller att den är så omfattande att kostnaden för den inte
står i proportion till köpeskillingen. Om en sådan situation
uppstår är parterna överens om att avtalet upphör att gälla
och att Exploatören ersätter Regionen för nedlagda kostnader för genomförda undersökningar. Om en sådan situation uppstår är parterna är överens om att en dialog tas
upp för en eventuell etablering med annat läge.
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. På
Exploatörens begäran åtar sig Region att utföra arkeologisk utredning/undersökning och ev. därtill hörande åtgärder i den utsträckning som enligt gällande regler gäller
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för fastighetsägare för säkerställande att exploatering är
möjlig ur ett arkeologiskt undersökningsperspektiv. Om så
har skett är enligt Länsstyrelsen Gotlands län ett ev. behov
av ny ytterligare undersökning och därtill hörande kostnader därmed ett statligt ansvar.
I det fallet att utförd arkeologisk undersökning påvisar ett
behov av särskild undersökning/utgrävning bekostas den av
Regionen under förutsättning att den inte är av sådan
omfattning att den menligt kommer att påverka möjligheterna att genomföra en av Exploatören tidsmässigt redovisad
exploatering eller att den är så omfattande att kostnaden för
den inte står i proportion till köpeskillingen. Om en sådan
situation uppstår är parterna överens om att avtalet upphör
att gälla och att Exploatören ersätter Regionen för nedlagda
kostnader för genomförda undersökningar. Om en sådan
situation uppstår är parterna är överens om att en dialog tas
upp för en eventuell etablering med annat läge.
Regionen bekostar och utför radon undersökning av marken. Utifrån undersökningsresultatet ansvarar Exploatören för
att vidta eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a.
exempelvis radonförekomst om så anses nödvändigt och i
den omfattning som fordras för verksamhetens bedriv-ande.
Exploatören ansvarar för att utföra och bekosta eventuella
ytterligare undersökningar o dyl. vad det än må vara.
Planområdet är beläget inom föreslaget inre vattenskyddsområde och nuvarande yttre vattenskyddsområde
för vattentäkt. Det innebär vissa restriktioner för schaktning, fyllning m m och användandet av marken för avsett
ändamål/verksamhet. Exploatören har, med anledning av
läget inom vattenskyddsområde, att inhämta och förhålla
sig till förutsättningarna för att bedriva verksamheten inom exploateringsområdet/fastigheten utifrån de anvisningar som lämnas av samhällsbyggnadsförvaltningen
och dess enhet miljö- och hälsoskydd. Om det upptäcks
en förorening inom exploateringsområdet/fastigheten och
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön ska det genast meddelas
enhet miljö- och hälsoskydd.
§ 10
Utbyggnad,
genomförande

Exploatören ska senast under 2018 påbörja byggnationen
av bryggeri/destilleri för färdigställande senast under
2019. Försening godtas under förutsättning att sådan har
sin grund i omständigheter som ligger utanför Exploatörens kontroll. Exploatören anlägger markanläggning,
infrastukturen inom fastigheten, in- och utfart, VA- och
dagvattenanläggningar, fördröjningsmagasin, parkering m
m i den omfattning som krävs för att den blivande
fastigheten ska kunna fungera självständigt.
Exploatörens anläggningsarbeten ska utföras i sådan takt
att anläggningarna kan betjäna den bebyggelse som uppförs inom berört exploateringsområde/fastigheten.
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Anslutning till såväl gata som VA ska ske med utgångspunkt från de höjdangivelser som kan efterfrågas av
Regionens Teknikförvaltning.
§ 11
Anläggningsarbeten

Alla anläggningar och allt anläggningsarbete inom berört
exploateringsområdet/fastigheten utförs och bekostas av
Exploatören. Anslutning mot den allmänna gatan utförs och
bekostas av Exploatören. Anslutningar till gata och VA ska
anläggas enligt gällande normer i AMA Anläggning med
sektioner samt i övrigt enligt de krav som Regionen ställer.
Regionen ansvar för att allmän gata anläggs enligt detaljplanen i anslutning till den blivande fastighetens västra
långsida och att allmänt VA anläggs för att ansluta exploateringsområdet/fastigheten. Regionen kommer i första
hand att anlägga lokal/industrigatan samt maximalt två in/utfarter mot fastighetsgräns. Regionen förbinder sig att
allmän gata av redovisad omfattning ska vara anlagd
senast 1 juli 2018 såvida inte försening uppstår p g a omständighet som ligger utanför Regionens kontroll eller av
skäl som Regionen inte har kunnat förutse. Exploatören
erlägger ingen gatukostnadsersättning.
Regionen utför och anvisar förbindelsepunkt för VA vid
fastighetsgräns. Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av VA-ledningar inom exploateringsområdet/den blivande 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 berört område/
fastigheten och bebyggelsen blir tillfredsställande avvattnat
och att dagvattnet avleds, fördröjs och ansluts till regionens
dagvattenledningsnät alt. ett helt eget lokalt omhändertagande som ska godkännas av Regionen.

§ 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 sker
med Regionen och dess Teknikförvaltning, Projektavdelningen. Inför projektering av anslutning av VA, dagvatten
och gata ansvarar Exploatören för att inhämta nödvändiga
krav samt teknisk data, exempelvis höjduppgifter.
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, Projektavdelningen, för granskning så snart de är slutgiltigt upprättade.
Alla arbetsritningar ska vara granskade och godkända av
Regionen innan anläggningsarbetet påbörjas i de fall det är
fråga om åtgärder som ansluter till eller direkt berör allmänna anläggningar. Regionen ska ha 10 arbetsdagar för
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att granska handlingarna. Under projekteringsarbetet ska
samråd ske med Teknikförvaltningen för att uppnå
samordning av anläggningsarbetena.
Det åligger Exploatören att även samråda med andra
såsom Gotlands Energi AB angående framdragande av
erforderliga elektriska ledningar och ev. fjärrvärme samt
Telia, fiberförening/operatör m fl. ledningshavare.
§ 13
Kontroll och
besiktning

Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som
exploatören ska utföra enligt §§ 10-11 i de fall det är fråga
om åtgärder som ansluter till eller direkt berör allmänna
anläggningar. Övrig kontroll av etableringen sker inom
ramen för bygglov- och miljöprövning o dyl.
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 färdigställts i sådan omfattning att de av Regionen kan godkännas för besiktning,
ska de av Exploatören anmälas för slutbesiktning, varom
Regionen har att bestämma. 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,
avgränsning

Berört område/fastighet ska exploateras för bryggeri- och
destilleriverksamhet. Genom Exploatörens försorg ska
exploateringsområdet/fastigheten omvandlas till ett väl
fungerande område för verksamhetens bedrivande. 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 exploateringsområdet/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 inget behov av säkerhet.
Exploatören äger inte rätt att nyttja regionens mark utanför
exploateringsområdet för etablering, upplag eller annat
ändamål i samband med områdets bebyggande. Mark
utanför exploateringsområdet/den blivande fastigheten får
inte heller användas som parkeringsplats av anställda hos
exploatören eller av denne anlitad entreprenör. I det fallet att
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det uppkommer ett behov för Exploatören att använda intilliggande mark ska särskilt avtal tecknas som reglerar
användandet och ersättningen för upplåtelsen innan marken
tas i anspråk.
I det fallet att anledning/behov finns att skydda befintlig
vegetation i anslutning till fastigheten, företrädesvis mot
området som enligt detaljplanen ska innefatta område för
GC-väg, ska särskild överenskommelse avseende skydd av
vegetation träffas. För träd som skadats eller fällts utan
regionens medgivande utgår vite med TIOTUSEN (10 000:-)
KRONOR per träd. Vid skada på mark som angetts skyddsvärd i anslutning till exploateringsområdet utgår vite med
FEMTUSEN KRONOR (5 000 kr/m²) per kvadratmeter.
Innan markarbetena påbörjas inom den blivande fastigheten ska en preliminär utstakning av fastigheten ske om
fastighetsbildning inte har skett.
§ 16
Tidplan

§ 17
Kontaktorgan

§ 18
Ersättningar
och tillstånd

§ 19
Garanterad
byggrätt

På begäran från Regionen ska exploatören upprätta en tidplan för arbetenas bedrivande. Regionen åtar sig att, efter
gjord anslutningsanmälan och överenskommelse med
Exploatören, upprätta förbindelsepunkter för ren-, spill- och
dagvatten, företrädesvis i fastighetsgräns.
Regionens kontaktorgan, utsedd av Regionstyrelseförvaltningen såsom ansvarig för genomförandet av regionens
exploateringsverksamhet, är i detta fall Projektavdelningen
vid Teknikförvaltningen. Regionen redovisar för Exploatören
kontaktpersoner för berörda sakområden för exploateringens genomförande.
Anslutnings- och brukningsavgifter för VA utgår i enlighet
med den vid avropstillfället gällande VA-taxan för Region
Gotland. Alla för genomförandet av exploateringen nödvändiga tillstånd, vad det än må vara, exempelvis bygglov,
miljötillstånd för verksamheten och för uppvärmning med
biogas m m ansöks och bekostas av Exploatören.
Även om Regionen inte för tillfället avser att förändra/göra
ny detaljplan för området bör följande uppmärksammas.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägare en
garanterad byggrätt under genomförandetiden i enlighet
med detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men fastighetsägaren har ingen
garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov.
Med anledning av att exploateringsavtalet är kopplat till en
lagakraftvunna detaljplan upphör avtalet att gälla i de delar
som omfattas av en ev. 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.
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Exploatören får inte överlåta det här avtalet till annan än
helägt dotterbolag eller koncernmoderbolaget utan
Regionens godkännande. Om överlåtelse ändå sker har
Regionen rätt att av Exploatören kräva de merkostnader
och förluster som Regionen åsamkas vid ett genomförande i enlighet med det här avtalet och detaljplanen.
Vid överlåtelse av fastigheten är exploatören och framtida
nya ägare till fastigheten skyldiga att upplysa ny ägare om
åtagandena i detta avtal. Upplysningen skall fullgöras
genom att bestyrkt kopia av denna handling ska ha överlämnats till den nya ägaren vilken ska kvitteras av densamma.

§ 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.
Vårby den

/

2017

För Gotlands Bryggeri AB

……………………………………

Visby den

………………………………….

/ 2017

För Region Gotland

……………………………………
Björn Jansson

………………………………….
Peter Lindvall

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/455
15 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Kolgården 12 – tilldelningsbeslut i markanvisningstävling
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

tilldela fastigheten Kolgården 12 till Österled Fastighets AB som ett resultat
av genomförd markanvisningstävling

-

ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen
med ett markanvisningsavtal med exploatören, till villkor och pris redovisade
i inlämnat förslag.

Sammanfattning

Som ett led i utvecklingen av det tidigare regementsområde A7 har en
markanvisningstävling genomförts. Det aktuella området utgörs av fastigheten Visby
Kolgården 12 och är belägen inom detaljplanen för Kolgården, antagen 2009-06-15
och omfattar 1149 kvm samt en byggrätt om ca 830 kvm BTA.
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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 2017/455

Regionstyrelseförvaltningen har i samarbete med berörda förvaltningar genomfört en
markanvisningstävling med följande inriktning:
•

Lägenheter i hyresrättsform

•

1-2 rum och kök

•

Byggnader i max tre våningar

•

Parkering ska lösas inom den egna fastigheten

•

En sänkning av gällande P-norm kan ske, t ex i kombination med bilpool

En arbetsgrupp bestående av deltagare från samhällsbyggnads- och
teknikförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen har arbetat med uppdraget att
genomföra markanvisningstävlingen. Tävlingen annonserades 21 december 2016 och
sista dag för att lämna in förslag var 15 mars 2017. Totalt har förslag från tre olika
förslagslämnare inkommit (bilaga 2-4):
A. HemseHem AB
B. PMG Holding
C. Österleds Fastighets AB
Utvärdering av inkomna förslag har skett utifrån tre huvudkriterier vilka viktats lika
högt:
-

Gestaltning
Hållbarhet
Pris

1/3
1/3
1/3

Utvärderingsgrupper har därefter arbetat med att granska förslagen. I vissa fall har
kompletteringar begärts in. Utvärderingen har resulterat i följande poängsättning och
rangordning:
Utvärderingskriterier

Viktning

HemseHem

PMG

Österled

(poäng)

(poäng)

(poäng)

Gestaltning

1/3

4,0

1,7

3,3

Hållbarhet

1/3

2,8

3,5

3,4

Pris

1/3

1

5

4

7,8

10,2

10,7

3

2

1

Summa
Rangordning
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/455

I tävlingsförutsättningarna angavs inget minimipris som förslagsställarna hade att
förhålla sig till. Följande pris lämnades av respektive budgivare (kr/kvm BTA):
Intervall
< 2000
2001 - 2400
2401 - 2800
2801 - 3200
>3200

Betyg
1
2
3
4
5

HemseHem

PMG

Österled

1600

4849

3050

Bedömning

Arbetsgruppen har bedömt att alla de tre inkomna förslagen har goda kvaliteter.
Sammantaget får Österled Fastighets AB högst poäng och arbetsgruppen förordar att
förslagsställaren utses som vinnare och erbjuds möjlighet att teckna ett
markanvisningsavtal för Kolgården 12.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att erbjuda
Österleds Fastighets AB att teckna markanvisningsavtal avseende utveckling av
fastigheten Kolgården 12. Avtalet ska baseras på inlämnat förslag och pris.
Regionstyrelseförvaltningen ska återkomma till regionstyrelsen med förslag till
markanvisningsavtal för beslut.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Tävlingsprospekt Kolgården 12
Bilaga 2. Hemsehems förslag
Bilaga 3. PMGs förslag
Bilaga 4. Österleds förslag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Region Gotland bjuder in till markanvisning för bostäder på fastigheten
Visby Kolgården 12 (inre A7-området)

Projektbeskrivning december 2016
Vision och mål
A7-området ska vara en modern och attraktiv
boendemiljö med närhet till såväl natur som till
stadslivet i centrala Visby. Det finns grönområden med goda möjligheter till rekreation och
avkoppling. En miljö som lyfter fram cykeltrafik
och gångstråk. Ett område med god tillgänglighet.
Området blir en del i en levande stadsdel med
närhet till den service, kultur och nöjen som
Östercentrum och Visby innerstad erbjuder.
Men även närhet till arbetsplatser. Fastigheten
är centralt belägen i Visbys östra del, inom A7området, en knapp kilometer från Österport.
I närområdet finns verksamheter, skolor och
bostäder.
Aktuellt område är en mindre fastighet inom
kvarteret Kolgården. Enligt gällande detaljplan
är fastigheten möjlig att bebygga med bostäder, kontor och vård. Eftersom efterfrågan på
byggbar mark och bostäder är stor erbjuder Region Gotland marken för byggande av bostäder
i form av små hyresrättslägenheter.
Markanvisningen vänder sig till exploatörer,
i samarbete med arkitekter, och syftar till att
få fram förslag på hur området kan bebyggas
med små hyresrätter.

Vy över området från Allégatan och västerut. Foto och copyright: Gunnar Britse, Windpowerphotos 2016-09-27

Teknik- och Samhällsbyggnadsförvaltningarna
Postadress: SE- 621 81 VISBY
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 VISBY
Tfn: + 46 (0) 498-269000 vxl
Webbplats: www.gotland.se

Områdesbeskrivning
I arbetet med detaljplaner inom A7-området är målsättningen, enligt översiktsplanen,
”att småskalighet ska råda i byggnader och parkeringsplatser. Att skapa miljöer där
varje kvarter, varje gård och varje hus får en egen identitet bör eftersträvas”. Med en
blandning av olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar uppnås variationer i åldrar
inom ett område. Tillgängligheten och utformningen av bostäderna och områdena ska
vara sådan att kvarboende är möjlig i stor del av livets olika skeden.
Nya byggnader ska länkas ihop med den byggda staden. Bebyggelsen får gärna prägla
vår tids arkitektur men ta stöd i kringliggande bebyggelse.
Området anvisas för byggande av små hyresrätter, 1-2 rum och kök, då efterfrågan på
sådana är stor.
Då det råder brist på hyresrätter med rimliga hyror har regeringen beslutat om förordning som ska ge stöd åt byggande av hyresrätter och studentbostäder. SFS-nummer
2016:881 om statligt investeringsstöd för hyresrätter och bostäder för studerande. Låga
boendekostnader är ett utvärderingskriterium.
För området gäller detaljplan för Kolgården m.fl. antagen 2009-06-15. Fastigheten omfattar 1148 kvm och får enligt detaljplanen bebyggas med ca 830 kvm BTA.
Nya byggnaders utformning ska anpassas till befintlig bebyggelse. Enligt detaljplanen
kan fastigheten bebyggas med bostäder i upp till tre våningar, med en högsta taknockshöjd på 13.0 meter. Fasader ska vara puts eller putsliknande material, trä eller tegel
och taken ska vara tegel eller plåt. Det bör finnas en strävan i projektering och samordning för att minimera antalet takkomponenter, såsom ventilationshuvar, bryggor, stegar
m m.
Materialen ska vara återvinningsbara.
Parkeringsplatser ska lösas inom den egna fastigheten enligt parkeringsriktlinjer.
Laddningsstolpar för elbilar bör finnas. Om exploatören tecknar avtal om bilpool kan
parkeringstalet sänkas.

Utdrag ur detaljplan för Visby kv Kolgården m fl, laga kraft 17 juli 2009

Utrymme och ytor för cykelparkering ska framgå av inlämnat material.

Angränsande områden

Angöring sker från Kolgårdsgatan.

Kvarteret Kolgården är bebyggt med kedjehus och flerbostadshus. Även verksamhet i
form av vård finns inom kvarteret.

Tidplan
Förslag med prisuppgift ska lämnas in till Region Gotland senast 28 februari 2017.
Regionstyrelsen fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal i april 2017.

-3-

Beskrivning av planområdet

Arkeologi
En särskild utredning gjordes 2006. Den visade inget behov av särskild undersökning
anses föreligga för området vid Kolgården.
Miljökonsekvenser
En översiktlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 1994-11-01 har gjorts i samband med den fördjupade översiktsplanen för A7-fältet (Antagen av KF 1996-02-12).
Region Gotland bedömer att MKBn till största delen är aktuell varför en ny miljöbedömning med MKB inte har gjorts eller behövs.

Kedjehus och flerbostadshus i kv Kolgården

Geoteknik
En översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning gjordes i september 2005. För
grundläggningen gäller generellt att organisk ytjord och lösare fyllning schaktats bort.
Grundläggning bedöms genomgående då kunna utföras på konventionellt sätt med hel
kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor på fyllningsjord direkt på morän
eller på nytillförd fyllningsjord på frostfri nivå.

Flerbostadshus i kv Mullvaden, väster om Havdervägen

Miljöinventering
En översiktlig historisk inventering har utförts avseende bedriven militärverksamhet.
Samtliga analyserade organiska och oorganiska ämnen understiger halter för känslig
markanvändning. I samband med exploatering av det aktuella området skall beaktas
att det bedrivits militär verksamhet inom området.
Innan bygglov ges ska kompletterande miljöteknisk undersökning göras där nya byggnader ska placeras.
Flerbostadshus i kv Kolgården

Markradon
En översiktlig markradonundersökning har gjorts på angränsande område i söder.
Där framkom att huvuddelen av marken består av normalradonmark men att det kan
finnas mindre ytor där marken klassificeras som högradonmark. De förhöjda värdena
härrör sig troligen från fyllningsjord.
En planbestämmelse anger att grundläggning ska ske radonskyddat.

Flerbostadshus längs Havdervägen

Friytor och rekreation
Tillgången på bostadsnära natur ger goda förutsättningar för ett kvalitetsboende och
en bra livsmiljö med plats för lek, promenader, naturupplevelser och avkoppling.
Söder om Artillerigatan finns ett område med användningen ”Park” i gällande detaljplaner. I den fördjupade översiktsplanen ingår detta område som en del av ett större
sammanhängande grönstråk som också är ett värdefullt rekreationsområde. Där finns
också en fotbollsplan och en näridrottsplats samt en liten park med sittplatser.
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Vatten och avlopp
Området kan anslutas till kommunens VA-system.
El och fjärrvärme
Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.
Från miljösynpunkt anses fjärrvärme vara den bästa lösningen i tätbebyggelse. Bebyggelsen ska kopplas till fjärrvärmenätet. Solfångare kan användas som komplementvärme men ska då integreras i arkitekturen.
Miljö
Utemiljön ska inbjuda till utevistelse med planteringar och sittplatser, samt lekplatser.
Parkeringsplatser ska kringplanteras.
Telefoni/Bredband
Elnätsoperatör är Gotlands Energiverk AB (GEAB). För telefoni och bredband hänvisas
till operatörer på marknaden samt eventuell fiberförening/-ar inom Visbyområdet.
Ombesörjes av exploatör.
Hållbarhet
Region Gotland är sedan 1992 en ekokommun. Vid byggande i egen regi har Region
Gotland riktvärden för byggnadernas maximala energiförbrukning. Regionen förbereder också införandet av ett internt krav att nya byggnader ska vara miljöcertifierade av
tredje part alternativt klara motsvarande krav i de fall den aktuella byggnadstypen inte
kan miljöcertifieras. Galvaniserat material eller liknande byggmaterial som kan orsaka
förorenat dagvatten får inte användas. Målsättningen är att ta täten för ett hållbart byggande och hållbar utveckling.

Gång - och cykelväg längs med Havder-vägen

Vid markanvisning välkomnar Region Gotland en helhetssyn på miljöanpassat byggande, gärna miljöprestandahöjande system hos byggherren, med speciellt fokus inom
områdena energiförbrukning, materialval, innemiljö och biologisk mångfald.
Byggherren ska så långt det är möjligt omhänderta dagvatten lokalt inom fastigheten.
Dag- och dräneringsvatten 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.

Området från Havdervägen mot kv Kolgården
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Gång - och cykelväg från Havdervägen mot Allégatan norr om kv Kolgården

Markanvisningsavtal och förvärv
Vilka handlingar vill vi ha?
•
Situationsplan, inkl. utemiljö, angöring och parkering skala 1:500, i dwg- och
pdf-format
•
Byggnadernas yttre gestaltning med färgsättning ska redovisas genom fasadritningar i pdf-format liksom planlösningar
•
Hållbarhets- och kretsloppsredovisning inkl. dagvattenhantering
•
Beräknad energianvändning kWh/m2
•
Redovisning av byggnadernas utförande, materialval och markberedning
•
Kort beskrivning av genomförandet och gestaltningsintentionerna
•
Beräknad byggkostnad kr/kvm BTA och BOA samt beräknad hyresnivå
•
Företagets organisation och kort historik
•
Kontaktperson och firmatecknare
•
Ekonomisk status
•
Tidigare referensobjekt

Markanvisning sker i enlighet med Region Gotlands riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter och ska därmed godkännas av regionstyrelsen. Markanvisningsavtal upprättas med antagen
exploatör.
Avtalet medger bl.a. att antagen exploatör under en tvåårsperiod får en
option att få bygga inom anvisat område under förutsättning att villkoren i
övrigt är uppfyllda. Om exploateringsavtal är tecknat och exploatering har
påbörjats inom nämnda tvåårsperiod träffas avtal om förvärv senast två
år efter regionstyrelsens beslut om markanvisning.

Utvärderingskriterier
•
Pris kr/kvm bruttoarea (BTA)

Anmälan för markanvisning
Markanvisningsförslag lämnas in digitalt genom att bifoga efterfrågade handlingar i ett
e-postmeddelande till monica.tingstrom@gotland.se. I ämnesraden på e-postmeddelandet skall försändelsen märkas ”Markanvisning Kolgården 12”. Maxstorlek per meddelande är 35 Mb. Försändelse kan vid behov delas upp i flera meddelanden.

1/3

•
Gestaltning 		
1/3
Se under rubriken områdesbeskrivning och redovisning samt gällande detaljplan

Prisuppgift
Prisuppgiften i kr/m2 BTA läggs i ett separat förslutet kuvert och skickas in separat,
eftersom förslagen först bedöms utifrån gestaltning och hållbarhet. Prisuppgift ska
skickas per brev märkt ”Prisuppgift Kolgården 12” till:

•
Hållbarhet
1/3
Energianvändning, kretsloppstänkande, materialval, dagvattenhantering,
boendekostnader samt tillgänglighet.

Region Gotland
Teknikförvaltningen
Per Seigerlund, Graip plan 4
621 81 VISBY

Redovisning
Gestaltning:
•
Visa hur bebyggelsen och utemiljön i kvarteret kan bidra till en god helhetsverkan.
•
Tydliggör boendekvaliteter i exempelplanlösningar och eventuella skisser.
•
Redovisa angöring, parkering, återvinning, förråd och tillgänglighet.
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Förfrågningsunderlag:
Förfrågningsunderlaget utgörs av den här projektbeskrivningen samt nedan listade
bilagor som finns att hämta på www.gotland.se/bygga,bo och miljö/aktuellt - markanvisning

Sista dag för inlämning av förslag för
markanvisning, kl 24:00, (såväl digitalt som analogt)
Beslut om antagande i regionstyrelsen

Frågor om markanvisningen ställs till Monica Tingström och Per Seigerlund, e-postadress och telefonnummer se ovan.

- Detaljplanekarta
- Detaljplanebeskrivning
- Underlagskarta i dwg-format
- Förslag på markanvisnings- och exploateringsavtal.

Utvärdering
Utvärderingen kommer att ske i olika kompetensspecifika grupper innehållande representanter från såväl regionens ledningskontor som teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna.

Underlagsmaterial i pappersformat kan beställas hos:
Monica Tingström, tfn 0498-269169, monica.tingstrom@gotland.se
eller
Per Seigerlund, tfn 0498-26-269261, per.seigerlund@gotland.se
Tidplan markanvisning
Utskick av förutsättningar för markanvisningen
Sista dag för frågor

15 mars 2017
28 april 2017

Sekretess
I och med att det är ett anbudsförfarande hanteras samtliga förslag med sekretess
fram till det att beslut fattas i regionstyrelsen.

Välkomna med era förslag!

21 december 2016
1 februari 2017

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, Region Gotland

Området från sydväst
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OKIDOK I ARK ITE K TE R

KOLGÅRDEN 12

IDÉ

I vår vision av Kolgården 12 kombineras
ett modernt arkitektoniskt grepp med
kvalitativa bostäder vars detaljer har en tydlig
förankring i den lokala byggnadstraditionen.
Den gotländska ladan, kalkputsfasaden och
korsvirkesgaveln, har alla varit ledord genom
processen. Vi har tillvaratagit och förstärkt
de befintliga gröna kvalitéerna i området
och integrerat dessa med våra bostäder. De
befintliga naturvärdena tillsammans med
vårat tillägg kommer ha goda förutsättningar
att skapa en trygg och bra boendemiljö i det
nya A7-området.
BOENDET
Förslaget innebär en smal lamell i två och ett
halvt plan med ett brant sluttande sadeltak.
Huset består av sammanlagt tolv lägenheter,
samtliga genomgående på 2 rok respektive
2,5 rok. Bostäderna nås via en genomtänkt
entrébalkongslösning i söder som erbjuder

samtliga lägenheter en kvalitativ uteplats med
ljus och grönska. Andra våningen innehåller
loftlägenheter med 2,5 rok, där vardagsrum och
kök har en extra takhöjd upp till nock. De sociala
ytorna är placerade mot entrébalkongen i söder
och en kärna i mitten bestående av badrum och
förråd avgränsar sovrummet i norr. Varje lägenhet
får en djup fönsternisch mot entrébalkongen i
syd, denna kan fungera som en sittbänk, hylla
eller odlingsyta och ger byggnaden en stark
karaktär.

Här finns även extra cykelparkeringar för de
boende. Tanken är att man rör sig på hårdgjorda
ytor av kalkstensplattor längs med huset. Vid
husets entrésida finns ytor av vitt grus som
bidrar till en variation i landskapet samtidigt som
det reflekterar ljus. Murgröna och andra växter
klättrar längs med räcken och gavelfasader och
förstärker på så sätt sambandet mellan hus och
trädgård.
Gotlänsk lada

TRÄDGÅRDEN
Bostäderna angörs från Kolgårdsgatan där både
bilparkering med elstolpe samt cykelparkering
finns placerade. Framför huvudbyggnaden i
anslutning mot gatan finns en mindre byggnad
innehållande miljörum samt barnvagnsförråd.
På den nordvästra delen av tomten är husets
gemensamma trädgård, med vegetation inspirerad
och hämtad från den gotländska ängen.
Gotländskt lanskap
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KALKSTENSPLATTOR
VITT SMÅGRUS
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ASFALT
KALKSTENSMUR

ENTRÉPLAN
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PLAN 1
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PLAN 2
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SEKTION

YTSAMMANSTÄLLNING
Entréplan
Plan 1
Plan 2

BOA
300 m2
300 m2
114 m2

BTA
344 m2
344 m2
139 m2

TOTAL:

714 m2

827 m2

ANTAL LÄGENHETER
Entréplan
Plan 1&2
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2 rok
6 st

2,5 rok
6 st

GESTALTNING

FASAD OCH MATERIALITET
Gavlarna på huset har ett ytskikt av kalkputs
i ljusgrå nyans. Utanpå fasaden spänns ett
vajersystem i ett rutnätsmönster, på detta
kommer den gotländska landskapsblomman
murgröna klättra. De längsgående fasaderna mot
norr och syd består av en grov lockläcktpanel i
grön kulör, denna panel fortsätter upp på taket
på båsa sidor. Fönster i träfasaden får en djup
exteriör smyg som skapar ett fint skuggspel i
fasaden. Dörrar och fönsterkarmar får en grön
kulör lik fasad.
Entrébalkongen bärs upp av träpelare, räcket
vid trappa och på plan 2 kommer vara vitt
Gunnebostängsel, även längs med detta klättrar
murgrönan. Komplementbyggnaden kommer
även den få en lockläcktpanel i grönt, detta för att
få ett väl sammanhållet kvarter.

lägenhetsavskiljande väggar i betong, övriga
ytterväggar kommer vara utfackningsväggar med
plåtreglar. Entréplan blir betongplatta på mark
och de övre bjälklagen blir filigran med pågjuten
betong.
LANDSKAP
Marken kring huset kommer till största delen
bestå av grön äng. Lägenheterna på entréplan
får en egen uteplats med trall. I norr längs
med tomtgränsen kommer en låg mur i
kalksten skilja allmänningen från bostäderna.
Kalkstensplattor och grus anläggs på den södra
delen av tomten mot Kolgårdsgatan. Två barrträd
planteras på tomten, ett i syd och ett i norr vid
cykelparkeringen. Parkeringsplatserna får en
asfaltsbeläggning lik gatan. Cykelparkeringen
anläggs längs med en låg kalkstensmur som
fungerar som en sittyta för de boende.

Grön kulör

Vajersystem

Entrébalkong med träinslag

Lockläcktpanel fasad och tak

Grov fönstersmyg

Kalkstensplattor och vitt grus

STOMME/SYSTEM
Stommen kommer bestå av gavelväggar och

KOLGÅRDEN 12
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2017-03-15

FASADER
TAK OCH FASAD I GROV LOCKLÄCKTPANEL, KULÖR GRÖN.

FASAD MOT VÄST

FASAD MOT SYD

FASAD I GRÅVIT KALKPUTS MED UTANPÅLIGGANDE VAJERSYSTEM FÖR VEGETATION.

FÖNSTER MED DJUP SMYG I KULÖR LIK FASAD.
FÖNSTER I KULÖR LIK FASAD.

GROV LOCKLÄCKTPANEL,
KULÖR GRÖN.

TAK OCH FASAD I GROV LOCKLÄCKTPANEL, KULÖR GRÖN.

FASAD MOT ÖST

FASAD MOT NORR

FASAD I GRÅVIT KALKPUTS
MED UTANPÅLIGGANDE VAJERSYSTEM
FÖR VEGETATION.

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRR MED DJUP SMYG I
KULÖR LIK FASAD.
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FASADILLUSTRATION

FASAD MOT SYD
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FASADILLUSTRATION

FASAD MOT NORR
FASAD MOT NORR
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FASADILLUSTRATION

FASAD MOT ÖST

FASAD MOT ÖST
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Vajersystem
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Lockläcktpanel fasad och tak

Grov fönstersmyg

Kalkstensplattor och vitt grus

STOMME/SYSTEM
Stommen kommer bestå av gavelväggar och
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FASADER
TAK OCH FASAD I GROV LOCKLÄCKTPANEL, KULÖR GRÖN.

FASAD MOT VÄST

FASAD MOT SYD

FASAD I GRÅVIT KALKPUTS MED UTANPÅLIGGANDE VAJERSYSTEM FÖR VEGETATION.

FÖNSTER MED DJUP SMYG I KULÖR LIK FASAD.
FÖNSTER I KULÖR LIK FASAD.

GROV LOCKLÄCKTPANEL,
KULÖR GRÖN.

TAK OCH FASAD I GROV LOCKLÄCKTPANEL, KULÖR GRÖN.

FASAD MOT ÖST

FASAD MOT NORR

FASAD I GRÅVIT KALKPUTS
MED UTANPÅLIGGANDE VAJERSYSTEM
FÖR VEGETATION.

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRR MED DJUP SMYG I
KULÖR LIK FASAD.
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FASAD MOT ÖST
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FÖRSLAG TILL BOSTADSBEBYGGELSE VISBY
KOLGÅRDEN 12

Visby Kolgården 12
Region Gotland
Bilaga till ansökan om markanvisning
Sida 1 av 22

VISBY KOLGÅRDEN 12

VISBY KOLGÅRDEN 12

Gestaltning

Husen byggs i 3 våningar med yteffektiva smålägenheter
som kommer rikta sig till i första hand ungdomar och studenter.
Passar dock lika bra till pensionären eller paret som skaffar sitt
första gemensamma boende.
Miljön har påverkat vilka material vi valt och jobba med och då
blev trästomme med träpanel fasad vårt naturliga val.
Husen kommer att få en röd fasad med gråtoner i fönster, dörrar,
plåtdetaljer och tak.
Även cykelförråd och sopbod kommer anpassas i grå ton.

Alla lägenheter får fönster i minst 2 fasader och därmed en
väldig ljus o trevlig inomhusmiljö som i kombination med
trähusbyggnadens naturliga känsla kommer skapa trivsel.
Taken kommer att utföras med släta taktegel och alla
ventilationshuvar mm kommer att utföras i fasad i möjligaste
mån för att hålla takytorna fria.

Sida 2 av 22

VISBY KOLGÅRDEN 12

Parkering

Angöring sker från
kolgårdsgatan.

10 st bilplatser inkl
plats för bilpool.
Laddstolpar för elbilar
kommer att finnas

1 st bilplats för
rörelsehindrade
Sida 3 av 22

VISBY KOLGÅRDEN 12

Cyklar

Laddplats för elcyklar
under tak.

Inhängnat område för
cykelparkering.

Sida 4 av 22
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Tak
Utföres med släta betongpannor.
Solceller monteras för bidraga med el
till laddning av elcyklar och elbilar.

All plåt i Zinkgrå färg

PL 60 Zinkgrå | Zinc grey
RAL 7038
NCS S2502-B

Sida 5 av 22
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Stomme / Fasad

Det naturliga sättet att bygga bostäder
Huset baseras på byggkomponenter i KL-trä
med allt ifrån ytterväggar, lägenhetsskiljande väggar,
bjälklag samt innerväggar.

Fasad med limträpanel

S 2570-Y70R
PL 60 Zinkgrå | Zinc grey
RAL 7038
NCS S2502-B

All plåt i Zinkgrå färg
Sida 6 av 22
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Miljö

Svart på vitt om träets fördelar
För oss på Martinsons är oberoende forskning viktigt. Det utvecklar
både oss som företag, branschen
som sådan och i förlängningen även samhället. Dessutom ger det
oss möjligheten att faktiskt
visa i svart på vitt vilka fördelarna med trä som byggnadsmaterial är.
Carbon footprints för stomme för flerfamiljshus Tyréns är Sveriges
ledande konsultföretag inom
samhällsbyggande. De har gjort en jämförande analys, en så kallad
LCA, av stommarna till två 13våningshus där den ena stommen är i trä och den andra i betong.
Och resultatet är kanske inte förvånande
men ändå viktigt att lyfta fram.
• Trästommens material ger en klimatpåverkan på 400 ton CO2
ekvivalenter.
• Betongstommen ger en klimatpåverkan på 900 ton CO2
ekvivalenter.
• Det är vid tillverkningen av materialet som största delen av
klimatpåverkan sker.

Sida 7 av 22
Text och bild från martinssons
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Stomme / Fasad
Ljud
Inbyggda ljudspärrar ger en behaglig ljudmiljö. De färdiga stommarna
uppfyller ljudklass B genom väl genomarbetade lösningar i alla
komponenter och knutpunkter.
Brand
Konstruktioner med byggdelar i KL-trä har bra brandmotstånd, tack
vare att träet behåller sina normala egenskaper bakom kolskiktet och
förkolningszonen under brand. Inbränningshastigheten är långsam,
vilket innebär högt brandmotstånd i både bärande och avskiljande
konstruktioner. Konstruktioner med byggdelar i KL-trä från Martinsons
tillverkas med en brandklass ända upp till REI90.
Tysta levnadsmiljöer
Den höga klassen på ljudreduktion är standard. Husen
brukar berömmas för både sin behagliga ljudnivå och den
naturliga känsla som skapas i trähus.
Framtidssäkert.
Tack vare miljöfördelarna är en ökad användning av trä viktigt för
framtidens hållbara samhälle. Till skillnad från material som
tillverkas av fossila resurser lämnar trä inte heller outplånliga spår
efter sig i naturen. Istället för kalkbrott skapar skogsavverkningen
förutsättningar för ny, växande skog som binder koldioxid.
Energisnålt och klimatneutralt.
Träförädling har en långt mer energisnål produktion än andra
material och redan här hamnar exempelvis betong långt efter
trä. Och det är ett försprång som trä sedan behåller under hela
byggnadens livslängd. Produkter av trä binder nämligen
koldioxid under hela sin livslängd och restprodukterna från
tillverkningen blir till biobränsle.
Sida 8 av 22
Text och bild från martinssons
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Dagvatten

Dagvattenmagasin / fördröjning
placeras under parkering och
kommer även kunna användas
för bevattning.

Sida 9 av 22
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Referenser / kontakt

Genomförda & pågående projekt & förvaltningsobjekt av ägarna bakom PMG Holding AB
Kv Rekylen 24 uppförande av 24 st smålägenheter, inflytt beräknad Juni 2018.
Tofta Smågårde 1:132 uppförande av 14 st fritidshus, inflytt Juni 2017.
Kannan 2 färdigställande av 7 st lgh och en butikslokal.
Stopet 3 färdigställande av 13 st lägenheter och två butikslokaler
Senapen 6 färdigställande av 5 st lägenheter.
Ägarna förvaltar även ett antal fastigheter i både Visby och Stockholm.

PMG Holding Gotland AB
Box 1433
621 25 Visby
Org nr 559071-0751
Kontaktperson
Per Möllerfors 0705-287080

Sida 10 av 22
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Areor / Ekonomi

Lägenhetsfördelning
18 st 1 rok med egen sovdel, lgh förråd ingår på resp våningsplan.
BTA
Lägenheter inkl lgh förråd 789,6 m²
Övriga ytor 40,3 m²
Totalt 829,9 m²
BOA
Lägenheter inkl lgh förråd 680,4 m²
Beräknad byggkostnad
Ca 22-24 tkr / m² BTA
Beräknad hyresnivå
Ca 1795:- / m² BOA

Sida 11 av 22
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Fakta / energi
Fönster
3 glas isolerglas för att uppnå bästa ljud och energilösningar.
Lgh dörrar
Utföres med säkerhetsdörrar och med höga krav på energi och ljud.

Solceller
Kommer monteras för att bidra med el till bla laddstolpar för cyklar och bilar.
Bilpool
Exploatören avser teckna avtal om bilpool.
Dagvatten
Uppsamling / fördröjning av dagvatten kommer att ske från takytor samt övriga
hårdgjorda ytor.
Ventilation
Mekanisk till och frånluft i respektive lgh med återvinning.
Uppvärmning
Fastigheten kommer anslutas till fjärrvärme.
Sophantering
Sker i separat hus intill parkering där det även blir lätt åtkomligt för sophämtning.
Energianvändning
Beräknad till max 50 kWh / m², målsättning är dock att sänka detta ytterligare

Sida 12 av 22
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Sida 13 av 22

MARKANVISNING
Situationsplan
Visby Kolgården 12
Nybyggnad lägenheter.
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PERSPEKTIV FRÅN HAVDERVÄGEN

MARKANVISNINGSTÄVLING - KOLGÅRDEN 12 - VISBY

IDÉ

HÅLLBARHET

Ambitionen är att skapa känslan av ett litet omhändertaget kvarter. Ett kvarter med många mindre
OlJHQKHWHUVRPYlQGHUVLJPRWHQW\GOLJOLWHQJU|QJnUG0nOJUXSSHQI|UERHQGHWlUVWXGHQWHU

Arkitektonisk hållbarhet

PLATSEN
Tomten ligger som en länk mellan det nya och det gamla i området.
+|UQOlJHWJ|UDWWGHWNlQQVH[WUDYLNWLJWDWWW\GOLJWJHVWDOWDVDPWOLJDI\UDVLGRUDYNYDUWHUHW
'HWKDUYDULWYLNWLJWDWWYHUNOLJHQI|UV|NDXWQ\WWMDSODWVHQWRPWHQPD[LPDOWRFKVNDSDOLWHLQWHQVLWHW

GESTALTNING
Det nya kvarteret får en egen identitet men använder sig samtidigt av klassiska volymer i tre våQLQJDUPHGVDGHOWDN%\JJQDGHUQDlUSXWVDGHRFKWDNHWDYSOnW0RWJnUGVVLGDQ¿QQVVROFHOOHU
solpaneler på taket.
0RW+DYGHUYlJHQKDUNYDUWHUHWHQVWUDPDUHJHVWDOWQLQJLNRQVWUDVWLOOGHQPMXNDUHRFKJU|QDJnUGVsidan. Skillnaden är en viktig boendekvalité – att skapa gradvisa övergångar mellan staden och
bostaden.
*nUGHQUDPDVLQDYHWWJHPHQVDPWJUHHQKRXVHVDPWDYYl[WYlJJRFKVSDOMpHU

BOSTADEN
Samtliga lägenheterna nås via entréterrasser från kvarterets insida. Lägenheterna är alla genomgående vilket är en stor kvalité.
Eftersom ”festen” alltid är i köket har hänsyn tagits till detta i utformningen av planlösningarna till
OlJHQKHWHUQDRFKOLWHH[WUD\WDlQQ|GYlQGLJWKDUDGGHUDWVMXVWGlU
Förslagets parkeringslösning bygger på studentlägenheter. Skulle det visa sig att andra hyresgäster
skulle vara aktuella kan servitut upplåtas på grannfastigheten för dessa (samma fastighetsägare).

KOLGÅRDEN 12 TÄVLINGSFÖRSLAG 170315

Enkla traditionella volymer i den mindre skalan ger eviga värden. Tack vare anspråkslösa byggnadsformer ges möjlighet till mer påkostade materialval som är en naturlig del i ett långsiktigt hållbarhetsWlQN3URMHNWHWInUHQ¿QQHGWRQDGIlUJVlWWQLQJVRPnWHU¿QQVLGHQJRWOlQGVNDPLOM|Q

Ekologisk hållbarhet
Gestaltning med sadeltak skapar goda förutsättningar att placera solceller och solpanlerpå gårdssidan. Teknikutrustning döljs då från gatan och höjer kvalitén på kvarteret, både
gestaltningsmässigt men även ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
3nWRPWHQSODFHUDVnWHUYLQQLQJVKXVI|UVRSVRUWHULQJHQOLJW5HJLRQ*RWODQGVNUDYVSHFL¿NDWLRQ0LQVW
VNDOOP|MOLJKHW¿QQDVDWWVRUWHUDIUDNWLRQHUVRPEUlQQEDUDVRSRUNRPSRVWSDSSHUSODVWWLGQLQJDU
metall, färgat- och ofärgat glas.
(Q JU|Q JnUG VNDSDV +lU ¿QQV JHPHQVDPW Yl[WKXV Yl[WYlJJ VSDOMpHU RFK P|MOLJKHW WLOO HJHQ
odling.
Dagvatten hanteras via takavvattningssystemet till små öppna kanaler i marknivån. Från gatan
läggs de hårdgjorda ytorna med fall mot kanalerna. Som tröghetsmekanism rinner vattnet primärt
till en lågpunkt där systemet, vid hög belastning, ges tid att fyllas upp och fortsätter sedan via
HQFLUNXODWLRQVSXPSnWHUWLOOV\VWHPHWVK|JSXQNW9LGH[WUHPEHODVWQLQJ¿QQVSnXWYDOGDSODWVHU
breddavlopp som fördelar vattnets spridning till mindre fördröjningsmagasin. Denna lekfulla och
innovativa lösning bidrar till ett harmoniskt, trivsamt och karaktärsskapande element i utemiljön.
Byggda referenser används idag i Sverige.
%\JJQDGHUQDlUWlQNWDVRPOnJHQHUJLKXV NZKPð VDPWXSSI\OODPLOM|NODVVL¿FHULQJHQ
miljöbyggnad silver.
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LÄGENHETSSAMMANSTÄLLNING
1 ROK 31 KVM/ST

ANTAL: 18 ST

PARKERINGSPLATSER
PARKERING GATA

ANTAL: 5 ST
ANTAL: 6 ST

P-TAL: 11/18 = 0,61 + BILPOOL + EV. SERVITUT PÅ
GRANNFASTIGHETEN, SAMMA ÄGARE.
TOTAL BOA: 560 m²
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GENOMFÖRANDE

ÄGAR- OCH FÖRVALTNINGSFORM

AFFÄRSIDÈ

LÄGENHETSSAMMANSTÄLLNING & EKONOMI

0HGHUIDUHQKHWDYWLGLJDUHVDPDUEHWHQPHOODQDUNLWHNWRFKEHVWlOODUHKDUSURMHNWPHGVWRUWIRNXV
SnVOXWSURGXNWHQVNYDOLWpWNXQQDWJHQRPI|UDV0HG.Y.ROJnUGHQL9LVE\VRPElVWDH[HPSHOKDU
en stram, stilren men samtidigt rolig och innovativ arkitektur varit ekonomiskt genomförbar. En
arbetskultur som prisats och båda samarbetspartners avser att fortsätta med i framtida projekt.

Fastighetsbolagets affärsidé är att med gotländska samarbetspartners bygga upp ett långsiktigt
fastighetsbestånd på Gotland, både genom förvärv samt nybyggnation.

Det långsiktiga ägandet planeras vara ett nystartat AB inom Österled Fastighets AB. Bolaget har tre
anställda fastighetsskötare och kompetens inom området för att både äga- och förvalta fastigheter.
Dessa 18 st studenlägenheter kommer att förvaltas som hyreslägenheter av ovan nämnda organisation.

Summa BTA:

860 m2

Summa BOA:

560 m2

Österled Fastighets AB med systerbolag och samarbetas partners förvaltar och äger ca 35 000 m2
bostäder och kommersiella fastigheter på Gotland. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde om
ca 300-350 miljoner kronor.

Beräknad byggkostnad kr/m2 BTA:

19.500 kr / m2

Beräknad byggkostnad kr/m2 BOA:

27.000-29.000 kr / m2

3URMHNWVRPH[HPSHOYLV.Y.ROJnUGHQ VW\FNHQVWXGHQWRFKOlJHQKHWHU KDUQ\OLJHQJHQRPI|UWV
L9LVE\.RQFHUQHQKDUHWWQlUDVDPDUEHWHPHG6ZHGEDQNL9LVE\,ERODJHQ¿QQVLGDJVOlJHWWYn
DNWLYDlJDUHVDPWVH[DQVWlOOGDI|UHNRQRPLVNRFKWHNQLVNI|UYDOWQLQJDYIDVWLJKHWHUQD

Uthyrningskostnad studentlägenheter:

1880 kr / m2

FÖRETAGSPRESENTATION

Österled Fastighets AB förvärvades av den nuvarande ägaren Johan Gate 2006 och har sitt säte i
Visby på Gotland.
,NRQFHUQHQ¿QQVHQW\GOLJPLOM|SUR¿OHULQJGlUlJDQGHDYHNRORJLVNWMRUGEUXNVDPWYLQGNUDIW WYn
kraftverk på södra Gotland) verkar i linje med ett ekologiskt hållbarhetstänk, och samtidigt är en viktig del i uppbyggnaden av beståndet. Bolaget bedriver idag uthyrning av cirka 700 stycken bäddar i
form av vandrarhem och lägenhetshotell.

Österled Fastighets AB
Kontakt: Johan Gate, 070-765 55 29

Kontakt: Andreas Forsberg, 070-656 93 06
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/470
15 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal Fleringe Smiss 1:9, del av. Kvarnen i Ar
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för del av fastigheten Fleringe Smiss
1:9 med Bästeläsk i Ahr AB

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-07 (RS§65) att utse Bästeläsk i Ahr AB som
vinnare i markanvisningstävling gällande Kvarnen i Ar. Regionstyrelseförvaltningen
(dåvarande ledningskontoret) fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med
ett markanvisningsavtal. Regionstyrelsen betonade vikten av att samverka kring de
ömsesidiga intressen som rör vattenförsörjningen.
Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal för det aktuella området,
del av Fleringe Smiss 1:9. Företaget har för avsikt att i lokalerna bedriva
läsktillverkning samt öppnar för att även bedriva annan publik verksamhet såsom
café och konferens.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Region Gotland anvisar en mindre del, ca 3000 – 5000 kvm av aktuell
fastighet till exploatören till och med 2018-04-07 med utgångspunkt i
regionstyrelsens tilldelningsbeslut.

-

Kvarnbyggnaden och kringliggande byggnader ska återställas till ursprungligt
skick och anpassas för industriell produktion av läskedrycker.

-

Under tiden för markanvisningen ska exploatören utreda förutsättningarna
och behoven av planläggning av området för den verksamhet som planeras,
samt även möjligheterna till utökning av byggrätterna.
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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 2017/470

-

Exploatören ska även utreda och planera för hur vatten och avlopp kan lösas
för den planerade verksamheten.

-

Exploatören ska upprätta en genomförandeplan som ska redovisa hur
exploatören tidsmässigt planerar ett genomförande av lagda förslag för
området.

-

Parterna har enats om att exploatören därefter ska ges möjlighet att förvärva
markområde med kvarnbyggnad och kringliggande byggnader enligt karta.

-

Inför ett förvärv ska ett exploateringsavtal och ett köpekontrakt upprättas

-

Köpeskillingen har sin utgångspunkt i genomförd markanvisningstävling och
uppgår till 2 000 000 kronor. Priset ligger fast tom 2018-04-07 och ska
därefter, om fastighetsaffären inte genomförts, räknas upp med index.

Bedömning

Föreliggande markanvisningsavtal är upprättat med utgångspunkt i den
markanvisningstävling som genomfördes under 2016 och där företaget Bästeläsks
förslag om användning av den gamla kvarnbyggnaden, utsågs till bästa förslag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att markanvisningsavtalet ger parterna en
trygghet i att gå vidare med att utreda ett antal kriterier som är nödvändiga att
klarlägga för ett genomförande. Exploatören ska bland annat under tiden för
markanvisningen utreda frågor kring vatten- och avloppsförsörjningen. Exploatören
ska även upprätta en genomförandeplan med en redovisning av hur projektet ska
genomföras. När nödvändiga utredningar genomförts kan parterna gå vidare med att
genomföra en försäljning, inför en sådan upprättar region Gotland exploateringsavtal
och köpekontrakt. Inför en fastighetsaffär ska en avgränsning av en lämplig tomt för
den planerade verksamheten tas fram och fastighetsbildning initieras.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att upprättat markanvisningsavtal följer
regionstyrelsens beslut om markanvisningstävling 2016-04-07 och förvaltningen
föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna markanvisningsavtalet för del
av fastigheten Fleringe Smiss 1:9 med Bästeläsk i Ahr AB.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Förslag till markanvisningsavtal
Bilaga 2. RS beslut 2016-04-07

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/470

Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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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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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 2017/466

-

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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RS 2017/469

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

2 (2)

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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 2017/464

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

2 (2)

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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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 2017/465

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

2 (2)

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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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 2017/468

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.

Exploateringsavtal för Malajen 10 i Visby

2(7)

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.
§5
Servitut,
nyttjanderätt

§6
Bebyggelse
mm inom
kvartersmark

§7
Hållbarhet

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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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.

Exploateringsavtal för Malajen 10 i Visby

§ 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
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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

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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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

2 (2)

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 2016/134
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

2 (2)

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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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
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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

