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Långsiktig investeringsplan 2023-2032

Ärendenummer: RS 2021/1620
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•

Regionstyrelsen beslutar att ta emot informationen om nämndernas
långsiktiga investeringsplaner.

Sammanfattning

Som en del av planeringsunderlaget inför beslut om prioritering av
investeringar tar nämnderna fram en plan över investeringsbehovet på 10 års
sikt. Planerna baseras på den demografiska utvecklingen eller andra behov som
till exempel nya lag- eller myndighetskrav. Oftast uppstår investeringsbehovet i
verksamheten men det kan också uppstå centralt genom samordnade insatser
för att utveckla Gotland.
Utgångsläget för det årliga investeringsutrymmet är regionens resultat,
avskrivningsutrymme samt del av avsättningar. Under förutsättning att
resultatet hamnar på minst 100 mnkr kan utrymmet grovt uppskattas till
450 mnkr per år.
Nämndernas investeringsbehov är omfattande den kommande 10 årsperioden.
I den skattefinansierade verksamheten bedöms stora lokalinvesteringar krävas i
grundskola, förskola samt äldreomsorg. I planen finns 3 nya äldreboenden, 1
ny grundskola och 2 nya förskolor samt utbyggnad av ytterligare 2 förskolor.
Det pågår flera stora utredningar om lokalbehovet på Visby lasarett och i
primärvården. Sannolikt kommer stora investeringar krävas även i
sjukvårdslokaler framåt. I den taxefinansierade verksamheten finns stora behov
av VA investeringar för att säkra Gotlands vattenförsörjning men även för att
reinvestera i de befintliga anläggningarna och förnya ledningsnätet.
Sammanlagt beräknas det totala investeringsbehovet uppgå till knappt
7 miljarder kronor den kommande 10 års perioden. Det kommer inte att vara
varken ekonomiskt eller resursmässigt möjligt att investera i den takten.
Prioritering mellan de olika behoven behöver ske så att det mest angelägna
genomförs först.
Investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget för 2022 uppgår till
1 099 mnkr och 2023 till 636 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls
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Beslutsunderlag

Investeringsplan 2023-2032 regionstyrelsen daterad 2022-01-24
Investeringsplan 2023-2032 tekniska nämnden daterad 2022-02-10
Långsiktig investeringsprognos – lokaler - 2023-2032 barn- och
utbildningsnämnden daterad 2022-01-11
Långsiktig investeringsprognos - lokaler 2023 -2032 gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden daterad 2021-12-31
Tjänsteskrivelse investeringsplan 2023-2032 socialförvaltningen daterad
2022-01-13
Investeringsplan 2023-2032 hälso- och sjukvårdsnämnden daterad 2022-02-09
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21
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Årsredovisning 2021 för Region
Gotlands förvaltade stiftelser

Ärendenummer: RS 2022/69
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•
•

Regionstyrelsen godkänner upprättade årsredovisningar för
räkenskapsåret 2021 avseende samtliga stiftelser med anknuten
förvaltning.
Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius att
underteckna respektive stiftelses årsredovisning.

Sammanfattning

Regionstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar för 2021 för
samtliga stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.
Sammanlagt omfattar den anknutna förvaltningen 11 stycken särförvaltade och
3 stycken samförvaltade donationsstiftelser.
När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det
högsta beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om
årsredovisningen och att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna
årsredovisningen. Det högsta beslutande organet i detta fall är regionstyrelsen.
Om förvaltaren har ett stort antal stiftelser kan andra rutiner behövas. I sådana
fall godtar länsstyrelsen att det högsta beslutande organet för stiftelserna i
protokoll godkänner årsredovisningarna för de förvaltade stiftelserna samt att
ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att underteckna respektive stiftelses
årsredovisning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens ordförande utses att
underteckna årsredovisningarna för samtliga förvaltade stiftelser.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-24
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Kapitaltäckningsgaranti Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB
samt Inspiration Gotland AB

Ärendenummer: RS 2022/477
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•
•

Den utställda kapitaltäckningsgarantin för dotterbolaget Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB ska upphöra att gälla.
Den utställda kapitaltäckningsgarantin för dotterbolaget Inspiration
Gotland AB ska upphöra att gälla.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att den av Region Gotland ägda koncernen
bestående av moderbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
med dess dotterbolag Inspiration Gotland AB respektive Wisby Strand
Congress och Event Gotland AB ska göras om med målet att endast ett
direktägt bolag återstår, vilket bolag ska äga och förvalta
kongresshallsfastigheten, 2022-02-21, RF § 9.
Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen att genomföra de ändamålsenliga
transaktioner som krävs för att uppnå detta och återkomma i frågor där
fullmäktiges beslut krävs.
Regionfullmäktige har tidigare ställt ut kapitaltäckningsgaranti till Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB enligt beslut RF § 93, 2016-06-20.
Regionfullmäktige har även ställt ut kapitaltäckningsgaranti till Inspiration
Gotland AB enligt beslut 2017-12-18, RF § 234.
Regionfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut där det framgår att båda tidigare
beslut om kapitaltäckningsgaranti ska upphöra att gälla.
Bedömning

I processen med att genomföra regionfullmäktiges beslut att avveckla bolagen
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB samt Inspiration Gotland AB
har konstaterats att de utställda kapitaltäckningsgarantierna måste återtas
genom ett nytt beslut i fullmäktige.
Föreslagen förändring inom bolagssfären bedöms inte påverka barnen,
ekonomin, jämställdheten, landsbygden eller miljön negativt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Wollbo, redovisningschef,
regionstyrelseförvaltningen tillsammans med Patrik Pettersson, chefjurist,
regionstyrelseförvaltningen.
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige § 93, 2016-06-20, Kapitaltäckningsgaranti för Gneab
(Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB)
Regionfullmäktige § 234, 2017-12-18, Begäran om kapitaltillskott och
kapitaltäckningsgaranti för Inspiration Gotland
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16
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Upphävande av borgensbeslut för
Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB

Ärendenummer: RS 2022/513
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Tidigare beslut om att ingå borgen såsom för egen skuld för
dotterbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
upphävs.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att den av Region Gotland ägda koncernen
bestående av moderbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
med dess dotterbolag Inspiration Gotland AB respektive Wisby Strand
Congress och Event Gotland AB ska göras om med målet att endast ett
direktägt bolag återstår, vilket bolag ska äga och förvalta
kongresshallsfastigheten, 2022-02-21, RF § 9.
Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen att genomföra de ändamålsenliga
transaktioner som krävs för att uppnå detta och återkomma i frågor där
fullmäktiges beslut krävs.
Regionfullmäktige beslutade i april 2011 att Region Gotland skulle ingå borgen
såsom för egen skuld för Gotlands Industrihus AB låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta belopp om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Gotlands Industrihus AB har namnändrats till Gotlands näringslivsoch etableringsservice AB.
Beslutet om kommunal borgen för bolaget behöver upphävas genom ett nytt
beslut i regionfullmäktige.
Bedömning

I processen med att genomföra regionfullmäktiges beslut att avveckla bolaget
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB har konstaterats att beslutet
om kommunal borgen för bolaget måste upphävas genom ett nytt beslut i
fullmäktige.
Förslaget till beslut bedöms inte påverka barnen, ekonomin, jämställdheten,
landsbygden eller miljön negativt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Wollbo, redovisningschef,
regionstyrelseförvaltningen tillsammans med Patrik Pettersson, chefjurist,
regionstyrelseförvaltningen.
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2011-04-26, § 93 Borgen för Gotlands Industrihus AB
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-21
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Medborgarförslag. Krav på folkbokförd
på Gotland

Ärendenummer: RS 2021/1834
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

I medborgarförslag, som av regionfullmäktige överlämnats till regionstyrelsen
för besvarande, anförs sammanfattningsvis att för att äga en fastighet innanför
ringmuren ska vederbörande även vara folkbokförd på ön.
Lag om folkbokföring beslutas av riksdagen och tillämpas av Skatteverket.
Regionen saknar därför laglig möjlighet att genomföra medborgarförslaget,
varför det föreslås avslås.
Det kan för övrigt noteras att den tidigare lagstiftningen om förköp som
syftade till att möjliggöra något slags kontroll för kommunerna upphört (se
vidare regionfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 136).
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-12-18
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16
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Kraftiga kostnadsökningar för
måltidsverksamheten

Ärendenummer: RS 2022/501
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•
•

Informationen mottages.
Regionstyrelseförvaltningen ombeds återkomma med fördjupad
beskrivning och uppdaterad information till budgetberedningen i maj
2022.

Sammanfattning

Sedan februari i år har kraftiga kostnadsökningar inom livsmedelssektorn skett
som en effekt av bland annat ökade kostnader för förpackningsmaterial, energi,
drivmedel, och andra insatsvaror. Kostnadsläget har sedan februari ytterligare
försämrats i och med det rådande världsläget.
Prisökningar på livsmedel från de grossister som Region Gotland i dag har
avtal med har ökat från och med 9 februari med 10-40%. De flesta livsmedel
påverkas av kostnadsökningen. Utifrån beräkningar bedöms i dagsläget
kostnadsökningarna på årsbasis landa på ca 3,1 miljoner kronor över budget.
Till detta tillkommer effekter på restauranger.
Region Gotland producerar varje dag ca 11.000 måltider och meny- och
receptplanering för de offentliga måltiderna är ett omfattande arbete som
kräver att meny och recept är klara flera månader innan de tas i bruk. Menyer
och recept är för 2022 i dagsläget beslutade fram till och med vecka 38. Att
justera menyn för året för att få en ekonomisk effekt som ger kostnader inom
nuvarande budgetram är inte möjligt. Att justera menyn skulle samtidigt ge
mycket negativa effekter på kvalitet i form av förändrat utbud, variation och
upplevd kvalitet. Justering av menyn för att möjliggöra lägre kostnader skulle
till exempel innebära fler sopp- och korvmåltider, färre måltider med fet fisk
och begränsningar i råkost- och grönsaksutbud eller standardtillbehör så som
mjölk och knäckebröd. Det finns också en möjlig risk att de offentliga
måltiderna med dessa justeringar inte skulle leva upp till de nationella
rekommendationerna gällande variation och näringsinnehåll.
I april kommer information från grossister om nya prisjusteringar.
Bedömning

Förvaltningen anser det rimligt att förvänta sig att de offentliga måltiderna
håller fortsatt god kvalitet och att vi kan leverera måltider enligt de nationella
riktlinjerna. Förvaltningen bedömer också det rimligt att tillsvidare arbeta
utifrån planerad meny och recept, att följa livsmedelskostnadsutvecklingen och
att återkomma till budgetberedningen i maj med uppdaterad information.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Josefine Jessen, avdelningschef,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-17
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Framtagande av förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur 20222033/2037

Ärendenummer: RS 2020/1714
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur godkänns och
överlämnas till Infrastrukturdepartementet med föreslagna
kompletteringar.

Sammanfattning

Regeringen har gett länen möjlighet att ta fram länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022-2033. Länsplanerna ska vara
inlämnade till infrastrukturdepartementet senast den 30 april. Därefter
kommer regeringen att analysera länens förslag och fatta beslut om vilka
definitiva ramar som tilldelas respektive länsplan. Efter regeringens beslut om
ramar ska länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Den preliminära ekonomiska ramen för planperioden uppgår för Gotlands del
till 273 miljoner kronor. För de fyra första år är ramen ca 25 miljoner kronor
per år.
I planen föreslås åtgärder inom tre åtgärdsområden och två större objekt:
•
•
•
•
•

Cykelutveckling
Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Statlig medfinansiering
Klintehamn, korsning
Visborg, korsning

Bedömning

Förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur är framtaget enligt de
riktlinjer regeringen gett. Underlaget är remitterat för synpunkter som medfört
några förändringar i det nu aktuella förslaget.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, ska regionerna
upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. För att
länsplaneupprättarna ska kunna ta del av nationella medel för infrastruktur gav
regeringen i juni 2021 regionerna möjlighet att ta fram länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022–2033.
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2. Ekonomiskt perspektiv
I länsplanen finns möjlighet att med statliga medel medfinansiera kommunala
trafikinvesteringar med max 50 %. Tekniska nämndens arbetsutskott har
noterat att det under perioden 2022-2033 finns 68 miljoner tillgängliga för
medfinansiering av olika projekt. För att Region Gotland ska kunna
tillgodogöra sig dessa medel måste motsvarande belopp budgeteras i Regionens
budget under perioden.
3. Barnperspektiv
I underlaget beskrivs oskyddade trafikanters behov, till vilka barn och unga
(och äldre) ofta hör.
4. Jämställdhetsperspektiv
I underlaget för planen beskrivs i viss utsträckning skilda gruppers olika
användning av kommunikationsmedel.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
I underlaget beskrivs Gotlands förutsättningar, bland annat vad gäller det väl
spridda boendet och näringslivet, vilket därmed gör att behovet av ett säkert
och funktionellt vägnät gäller hela Gotland.
6. Klimat och miljöperspektiv
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Den är avgränsad till fyra
fokusområden. Den visar relativt liten påverkan på fokusområde klimat,
mycket liten påverkan på fokusområde landskap, positiv påverkan på
fokusområde livskvalitet och hälsa samt liten eller ingen påverkan på
luftkvaliteten. Planen bedöms i huvudsak ha en något positiv påverkan på
relevanta miljömål och bedöms medverka till uppfyllelse av de
transportpolitiska målen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Johansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen ska till regionstyrelsens sammanträde komplettera
underlaget med:
De redovisade tillkommande förändringarna utifrån inkomna remissvar
Förtydliga stycke 3.4.4 att bedömningen är Trafikverkets.
Bärighet på vägnätet.
Förtydliga att mer medel borde tillfalla Gotland utifrån den ökade belastningen
på vägnätet på högsäsong.
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Trafiksäkerhet i Roma.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltnings förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Förslag till länsplan
Förslag till länsplan, bilaga 8.1 Sammanställning
Förslag till länsplan, bilaga 8.2 Miljökonsekvensbeskrivning
Förslag till länsplan, bilaga 8.3 Säkra skolvägar och trafikmiljöer
Sammanställning inkomna remissvar
Remissvaren
Uppdrag, regeringen juni 2021
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-17
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Motion. Kommunalisera äldreomsorgen

Ärendenummer: RS 2022/292
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

I en motion yrkar Saga Carlgren m.fl. ledamöter (V), att regionstyrelsen får i
uppdrag att genomföra en utredning där en plan tas fram för hur de
äldreboenden som idag drivs på entreprenadavtal kan tas över och drivas av
Region Gotland.
Enligt regionens reglementen svarar socialnämnden för äldreomsorgen. Med
det ansvaret följer att planera, organisera och följa upp verksamheten i såväl
egen som privat regi, på det sätt nämnden under revisionsansvar finner
lämpligt. Att regionstyrelsen skulle utreda och planera för närmare
förhållanden inom socialnämndens kompetensområde vore en ineffektiv
hushållning med regionens resurser. Således avstyrker
regionstyrelseförvaltningen bifall till motionen.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
Thomas Gustafsons yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2022-02-21
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22
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Policy – Inköpspolicy och riktlinjer för
inköp och direktupphandling

Ärendenummer: RS 2022/515
Arbetsutskottets beslut

•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande

Sammanfattning

Förutsättningarna för Region Gotlands inköp behöver stärkas. Befintlig
inköpspolicy och riktlinjer har gällt sedan 2015.
Förvaltningen genom upphandlingsstödsenheten har i takt med pågående
utvecklingsarbete av Region Gotlands inköp gjort en översyn av nuvarande
inköpspolicy och riktlinjer för inköp. Reviderad inköpspolicy samt reviderade
riktlinjer för inköp har utarbetats.
Vidare har regionstyrelseförvaltningen identifierat behov av riktlinjer särskilt
avsedda för att reglera direktupphandlingar. Separata riktlinjer för
direktupphandling har utarbetats.
Syftet med revideringarna av Region Gotlands inköpspolicy, riktlinjer och
riktlinjer för direktupphandling är att styra och ge vägledning för alla inköp så
att de bidrar till att nå Region Gotlands vision och mål samt tillgodose våra
behov av varor, tjänster och byggentreprenader.
Vid bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv bidrar reviderad inköpspolicy
och inköpsriktlinjer samt riktlinjer för direktupphandling, de styrande
dokumenten till Region Gotlands fortsatta utveckling. De styrande
dokumenten är utformade för att möta förändringar i rättsligt perspektiv och
bidrar till ett ekonomiskt perspektiv med stor hänsyn tagen till offentliga
finanser. I inköpspolicyn samt riktlinjerna tas hänsyn till såväl barn-,
jämställdhets- och geografiskt perspektiv. I det geografiska perspektivet tas
även hänsyn till lokala perspektiv i den mån det är möjligt utifrån
lagstiftningen. Klimat- och miljöperspektiv tillgodoses genom
hållbarhetsperspektiv i de styrande dokumenten och därmed i inköpsarbetet.
Bedömning

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att mycket nytt har tillkommit inom den offentliga
upphandlingen de senaste åren och sedan nuvarande inköpspolicy beslutades
har nya direktiv tillkommit, nya lagar inom upphandling samt den Nationella
upphandlingsstrategin. Det är därför nödvändigt att besluta om en ny
inköpspolicy för Region Gotland. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och
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upphandling genomförs av förvaltningen utifrån gällande lagstiftning och
regelverk.
2. Ekonomiskt perspektiv
Genom att arbeta strategiskt med inköp ges förutsättningar för att skapa goda
affärer. Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer omfattar alla
inköp och gäller för samtliga nämnder. Inköpspolicy, riktlinjer och pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs med stor hänsyn till
offentliga finanser. För att genomföra utvecklingsarbetet krävs resurser på
Region Gotland inom inköp och upphandling.
3. Barnperspektiv
Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk.
4. Jämställdhetsperspektiv
Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk. Vidare tas hänsyn till
lokala perspektiv i den mån det är möjligt utifrån lagstiftningen.
6. Klimat och miljöperspektiv
Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk och omfattar även ett hållbarhetsperspektiv. Pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs även med ett
hållbarhetsperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Nanna Sörling, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet informeras också om förvaltningens fortsatta arbete med de
frågor som inkommit från AB Pentacon rörande upphandlingar samt de 3
utredningar som konkurrensverket nu genomför utifrån en rapport från
KPMG.
Arbetsutskottet begär att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande. Regionstyrelseförvaltningen ska till regionstyrelsens sammanträde
komplettera underlaget med följande.
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•
•
•
•

Avtalstrohet.
Beredskap.
Strategiskt inköpsmål.
Budgetansvarig chef saknas under punkt 5.

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls
Beslutsunderlag

Region Gotlands inköpspolicy rev 2022
Region Gotlands riktlinje för inköp rev 2022
Region Gotlands riktlinje för direktupphandling rev 2022
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22
Nu gällande upphandlingspolicy och upphandlingsriktlinjer bifogas
som underlag.
Upphandlingspolicy 2015-09-07, § 223
Upphandlingsriktlinjer RS 2015-06-18, § 226
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Norma - se kompetensen

Ärendenummer: RS 2022/514
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•
•

Information om projektets slutrapport godkänns.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med lämpliga
åtgärder som kan ta vid utifrån den externa uppföljningen och den
samlade erfarenheten från projektet.

Sammanfattning

Den demografiska utmaningen på Gotland gör att arbetsgivare har, eller står
inför, stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. En växande befolkning
med ökat välfärdsbehov samtidigt som vi har stora pensionsavgångar och en
minskad andel av befolkningen i arbetsför ålder, gör att behovet av att ställa
om vår verksamhet och samtidigt arbeta med kompetensförsörjningen är en
stor utmaning. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet
upplever i dag svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom
många offentliga verksamheter är bristsituationen ännu större.
Befolkningsutvecklingen förstärker efterfrågan av välfärdstjänster.
Projekt NORMA – se kompetensen har finansierats av Europeiska socialfonden
(ESF) och 10 arbetsgivare inklusive Region Gotland har deltagit under
projektets tre år 2019-02-01 –2022-01-31.
Syftet och målet med projektet har varit att höja kompetensen och
ledningsförmågan hos de deltagande arbetsgivarna, genom att genomföra
kompetenshöjande utbildningsinsatser, förändra attityder och förnya synen på
kompetens, utveckla nya arbetssätt och prova nya arbetsmetoder för att skapa
förutsättningar till att bredda rekryteringsunderlaget och använda kompetens
på nya sätt.
Målgruppen för projektet har varit chefer och medarbetare inom HR i de
deltagande organisationerna.
Genomförandet har skett i samverkan och bred förankring hos samtliga
förvaltningar inom Region Gotland och hos övriga tio arbetsgivare. Projektet
har bidragit till förändrad syn på kompetens och höjt medvetandet och belyst
angelägenheten hos deltagande arbetsgivare att mer medvetet och systematiskt
förändra arbetssätt implementera nya arbetsmetoder och skapa en
inkluderande organisationskultur.
Den externa utvärderaren har bedömt måluppfyllelsen av projektet som god.
Under projekttiden har flera politiska inriktningsbeslut fattats som går i linje
med projektets målsättning. Regionfullmäktige beslutade februari 2021 att anta
den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS:en – Vårt Gotland 2040 – som
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ligger till grund för en hållbar utveckling på Gotland och bryter således ner de
17 globala målen i Agenda 2030 till 12 regionala effektmål. Ett av effektmålen
lyder ”En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven”. Att
säkra kompetensförsörjning lyfts fram som en viktig prioritering och att stärka
individens möjlighet till egen försörjning är en viktig inriktning.
Ytterligare ett politiskt inriktningsbeslut, är regionfullmäktiges beslut som
fattades den 21 juni 2021 i samband med Arbetsmarknadsutredningen
”Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar”. En av beslutspunkterna lyder
”Samtliga nämnder får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för
personer utanför den reguljära arbetsmarknaden ”. Detta beslut ligger till
grund för att Region Gotland bli en mer inkluderande arbetsgivare
Bedömning

Projektet har bidragit till att identifiera utmaningar, öka insikten och
engagemanget men det är bara en start. För att nå de politiska beslut som har
fattats genom antagna mål i RUS och utifrån Arbetsmarknadsutredningen
behövs fortsatta insatser göras för att klara kompetensförsörjningen och
bli ännu bättre på att tillvarata den förmåga och arbetskapacitet som finns hos
personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen uttryckt i den externa
utvärderingen, där nedanstående insatser lyfts fram som särskilt viktiga att
fortsätta med och förstärka. Eventuella behov av resurser för att kunna
upprätthålla uttryckta ambitioner kommer att behöva tillgodoses.
•

•

•
•
•

Samordna praktik och arbetsmarknadsåtgärder genom att tydliggöra på vilket
sätt matchning av arbetssökande görs till arbetsplatser med
rekryteringsbehov och personer i till exempel praktik och arbetsträning
via externa och interna aktörer.
Utveckling och implementering av metoden SAK (se och använd kompetens). Den
externa utvärderaren rekommenderar fortsatt användande av metoden
när det gäller att ta fram anpassade arbetsuppgifter. Efter genomförd
SAK är det möjligt att matcha rätt person till rätt arbetsuppgift.
Arbetsplatser erbjuder arbetsuppgifter vid samtliga nämnder och bolag inom
Region Gotland. Personer utanför den reguljära
arbetsmarknaden erbjuds praktik/anställning.
Handledarutbildning ger medarbetare ökad kompetens och bättre
förutsättningar att ta emot personer på praktik och arbetsträning.
Skapa förutsättningar till en inkluderande organisationskultur som ger ett
socialt hållbart arbetsliv. Fortsatta insatser för ledning och medarbetare.

1. Ekonomi
Bedömning att satsningarna i förlängningen kommer innebära minskade
kostnader totalt sett för regionen då utanförskap och ohälsa minskar.
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2. Barnperspektiv
Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer att få effekt för hur barnen
i familjerna ser på sin egen roll i samhället och vilka möjligheter som finns.
Genom möjlighet till egen försörjning och ökade inkomster minskar även
risker såsom barnfattigdom. Ekonomisk utsatthet kan bidra till en ökad stress i
familjesystem vilket riskerar att barnens behov inte tillgodoses i lika hög
utsträckning.
3. Genusperspektiv
Möjlighet till förankring på arbetsmarknaden är viktigt för män, kvinnor och
personer med annan könsidentitet. I de konkreta satsningar på
arbetsmarknadsåtgärder som föreslås behöver en medvetenhet om och i så fall
hur olika insatser medvetet eller omedvetet riktas till män eller kvinnor, vilka
som tar del av olika insatser och hur även andra kan inkluderas genom aktivt
arbete. Genom att öka möjligheterna till förbättrad omvärldsspaning, analys
med mera kan även jämställdhetsperspektivet genomlysas tydligare inom detta
område och leda till att åtgärder utformas för att aktivt bidra till ökad
jämställdhet.
4. Landsbygdsperspektiv
Möjlighet till förankring i arbetslivet är lika viktigt oavsett var på ön en person
är bosatt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna-Karin Bergius, kvalitetsstrateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Filip Reinhag (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
återkomma med lämpliga åtgärder som kan ta vid utifrån den externa
uppföljningen och den samlade erfarenheten från projektet.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Filip
Reinhags tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

RAPPORT
Slutrapport NORMA- se kompetensen
Slutrapport utvärdering av projekt NORMA se kompetensen
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22
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Omvägstid för färdtjänstresa

Ärendenummer: RS 2022/428
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•
•

Från och med justeringen av protokollet ska tredje meningen i 3.1
Samordning i regionens Bestämmelser för färdtjänst ha följande
lydelse.
Vid samordning får restiden förlängas i skälig omfattning jämfört med
tiden för direktresa.

Sammanfattning

I 3.1 regionfullmäktiges antagna Bestämmelser för färdtjänst anges följande.
Färdtjänst, det vill säga den särskilda kollektivtrafiken, jämställs med den
allmänna kollektivtrafiken. Detta innebär att resorna kan planeras enligt
tidtabell. Vid samordning kan restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för
direktresa. Resorna kan förskjutas för samplaneringen.
Tekniska nämnden har beslutat om en ändring i sagda bestämmelse. Ändringen
skulle innebära att den tillåtna omvägstiden för alla resor blir: direktresetiden x
0,3 + 15 minuter. Det noteras att nämnden gjort en konsekvensbedömning.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer det lämpligt att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige en ändring som är förenlig med innehållet i tekniska
nämndens beslut. Regionstyrelseförvaltningen finner dock att innehållet i
tekniska nämndens beslut, liksom nuvarande lydelse, är för tekniskt detaljerat.
Restider för annan kollektivtrafik regleras inte av fullmäktige. Därför föreslås
att tekniska nämnden får reglera omvägstiden inom ramen för i skälig omfattning.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet ansluter sig till regionstyrelseförvaltningens förslag men önskar
till regionstyrelsens sammanträde erhålla en reviderad tjänsteskrivelse.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2021-12-16, § 257
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22
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Information från
regionstyrelseförvaltningen

Ärendets behandling under mötet

Kvalitetsdirektör Anna Derwinger Hallberg informerar arbetsutskottet
tillsammans med Karl Risp enhetschef om följande.
•
•
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Valnämndens arbete nu och framåt.
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Regiondirektörens information

Arbetsutskottets beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen uppdras att arbeta vidare enligt presenterat
upplägg med boendefrågan för flyktingar och återrapportera till
regionstyrelsen sammanträde den 27 april 2022.

Ärendets behandling under mötet

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om hur förvaltningen arbetar med
flykting- och boendesituationen.
Arbetsutskottet informeras om:
•
•
•
•

Nuläget
Ett möjligt mellanläge
Framtida läge.
Alternativa framtida arbetssätt och risker med dessa.

Arbetsutskottet enas om att regionstyrelseförvaltningen uppdras att arbeta
vidare enligt presenterat upplägg med boendefrågan för flyktingar och
återrapportera till regionstyrelsen sammanträde den 27 april 2022.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
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Information Länsstyrelsen Klimatklivet

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Agneta Green, energi- och klimatsamordnare,
Länsstyrelsen i Gotlands län.
Arbetsutskottet informeras om Klimatklivet, stödet till klimatinvesteringar på
lokal och regional nivå:
•
•
•
•
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Workshop Hansedagarna

Ärendets behandling under mötet

Karin Bill, strateg, regionstyrelseförvaltningen, Jörgen Wessman, ansvarig för
Hansedagarna 1998 samt Josefine Eriksson, projektledare håller i workshop
Hansedagarna 2025.
På workshopen diskuteras:
•
•
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Fördjupning - Måltidsverksamhet

Ärendets behandling under mötet

Josefine Jessen, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen informerar
arbetsutskottet om följande:
•
•
•
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Tidsplanen för revidering av Region Gotlands måltidspolicy.
Genomgång av måltidsprocessen.
Ökade livsmedelskostnadspriser.

