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REGU § 1

Information. Finansiering av Energicentrum
och regionens ansökningar till regionala
strukturfonderna samt förstudie Energicentrum med status för pilotarbetet

RS 2019/472

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Regionala utvecklingsutskottet informeras om finansiering av Energicentrum samt
status för det fortsatta arbetet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Patrick Dahl, projektledare och Anna Wejde, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.

5 (26)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 2

Information om projektkontor

RS 2019/454

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Regionala utvecklingsutskottet informeras om att rekrytering av projektutvecklare till
projektkontoret är avslutad samt om projektkontorets fortsatta utformning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 3

Information. Förslag till fortsatt arbete med
miljöprogram/Biogasstrategi/Energiplan

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Regionala utvecklingsutskottet informeras om det fortsatta arbetet med miljöprogram,
biogasstrategi och energiplan där de tre styrdokumenten ska slås ihop till ett
dokument. Arbetet kommer bedrivas i projektform där ett förslag ska tas fram
under 2020. Första steget är att ta fram ett projektdirektiv.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet fördras av Anna Wejde, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
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Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 4

Information. Analys av dom gällande
tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite,
Cementa AB

RS 2018/980

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Dom i mål M 7575-17 gällande tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet vid
Slite, Cementa AB överklagas inte.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet fördras av Jonas Nilsson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet föreslår att domen inte ska överklagas.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
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Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 5

Villkorsbeslut för budgetåret 2020 för Region
Gotland

RS 2020/10

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen är mottagen och läggs till handlingarna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att innehållet i årets villkorsbrev inte skiljer sig
nämnvärt från tidigare år. Det finns dock ändringar som visar på en trend mot mindre
riktad styrning genom erbjudanden/uppdrag - och därmed en tydligare utgångspunkt
i regionala förutsättningar och regionalt ledarskap.
Vidare har förändringar skett som har bäring på hur Region Gotlands uppdrag att
leda, samordna och följa upp det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet på Gotland
genomförs. Sedan 2017 har dialogen mellan regionerna, Näringsdepartementet och
Tillväxtverket utvecklats. Utvecklingen har gått mot att Näringsdepartementet på ett
mycket tydligare sätt efterfrågar vilka resultat det regionala uppdraget bidrar med
inom ramen för de nationella prioriteringarna. Vidare har Tillväxtverkets arbete
utvecklats mot att hitta former för att på ett bättre sätt kunna sammanställa och
generalisera resultat från regionernas uppdrag. Idag har villkorsbeslutet samt mallarna
för återrapportering omfattande nya skrivning med direkt koppling till lag och förordning som styr det regionala uppdraget. Sammanfattningsvis ställer det fortsatt
utvecklade, och välkomnade, krav på det regionala ledarskapet.
Beskrivning av villkorsbeslut för 2020
Region Gotland ska följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet till regeringen. Det villkorsbeslut som
regionerna får av regeringen inför varje nytt år, innehåller förtydliganden av hur dessa
resultat ska redovisas. Kraven på återrapportering av arbetet, tillsammans med
särskilda uppdrag i villkorsbeslutet, sätter ramarna för vad som årligen förväntas
genomföras inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret.
Villkorsbeslutet för 2020 beskriver övergripande, utifrån gällande lagstiftning, krav på
återrapportering av regionens arbete. Sammanfattningsvis så ska återrapporteringen
redogöra för det regionala utvecklingsansvaret delar och innehåll enligt följande:
Leda:
Hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av insatserna
för att genomföra strategin har bedrivits?
Vilka insatser som har genomförts, vilka resultat de medfört/förväntas medföra samt
hur de har bidragit till att nå de mål som fastställts i RUS och aktuella EU-program?
forts
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REGU § 5 forts
RS 2020/10

Samordna:
Inom vilka områden eller processer har samverkan skett med länsstyrelsen, statliga
myndigheter, primärkommunala förvaltningar , organisationer och näringsliv? Och
vilka resultat har respektive samverkan medfört eller förväntas medföra?
Inom vilka områden har gemensam finansiering skett med länsstyrelsen, statliga
myndigheter, primärkommunala förvaltningar , organisationer och näringsliv? Och
vilka resultat har respektive gemensam finansiering medfört eller förväntas medföra?
Följa upp:
Hur har arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtutvecklingsarbetet har bedrivits under året
Hur har erfarenheter och kunskap från analyser, uppföljningar och utvärderingar
tagits tillvara?
Region Gotland ska vidare beskriva hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
har integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet
samt vilka resultat dessa insatser har medfört eller förväntas medföra. För 2020
erbjuds Region Gotland även att översiktligt redovisa hur regionens arbete bidrar till
Agenda 2030.
Utöver detta ska Region Gotland enligt villkorsbeslutet under 2020 jobba med
insatser inom, och återrapportera resultatet av, en rad särskilda uppdrag enligt
följande:
Uppdrag/erbjudande

Lämnat

Giltighetstid

Erbjudande att ta fram och genomföra regional
handlingsplan för att integrera och stärka klimatoch miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.

20161222

2017-2020

Erbjudande om regionala serviceprogram

20030502

2014-2020

Erbjudande. att genomföra insatser för tillväxt i
Gotlands län (Hållbara Gotland).

20160630

2016-2020

Erbjudande om regionala bredbandskoordinatorer

20161222

2017-2020

Erbjudande om att genomföra insatser inom
kompetensförsörjning

20171218

2018-2020

Erbjudande om att upprätta regional
digitaliseringskoordinator

20180707

2018-2020
forts
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REGU § 5 forts
RS 2020/10
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
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REGU § 6

Information. Rapport. Hållbar regional
utveckling i det regionala tillväxtarbetet

RS 2019/1351

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Utvecklingsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en
sammanställning av de projekt som pågår och redovisa för regionstyrelsens
arbetsutskott respektive regionalt utvecklingsutskott i april.

Att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken har de senaste åren
varit en tydlig ambition från regeringens sida. Det har bland annat tagit sig uttryck
genom skrivningar i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, där det framgår att alla tre hållbarhetsdimensioner, social, miljömässig och ekonomisk, ska vara en integrerad del i det regionala tillväxtarbetet och
ligga till grund för alla prioriteringar.
I höstbudgeten som presenterades den 18 september 2019 framgår även ett nytt mål
för den regionala tillväxtpolitiken: Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Även förordningar har
fått förstärkta hållbarhetsskrivningar, exempelvis förordning (2017:583) för regional
tillväxt, där § 4 uttrycker tydligt krav på integrering av hållbarhetsdimensioner i det
regionala tillväxtarbetet.
Tillväxtverket har sommaren 2019 fått regeringens uppdrag att stärka och utveckla
arbetet med hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med det nya målet. För
ett så effektivt genomförande som möjligt har Tillväxtverket givit regionerna i uppdrag att skriva en förändringslogik med fokus på den förflyttning mot hållbarhet som
man vill uppnå inom tillväxtarbetet. Förändringslogiken beskrivs i en behovsinventering som sedan ligger till grund för en treårig ansökan. Processens delar ses nedan.
Föreliggande behovsinventering tillhör steg 1.
Regioner ansökte i november 2019 om startbidrag hos Tillväxtverket om 100 000 kr
för en förstudieprocess där en behovsinventering inklusive en förändringslogik skulle
tas fram. Region Gotland ansökte och behovsinventeringen togs fram under perioden
191101-200120.
Tillväxtverket handlägger regionernas behovsinventeringar (jan-feb 2020) och utifrån
bedömningskriterier och en fördelningsnyckel placeras regionerna i två grupper. En
grupp regioner får ansöka om 3,4 mnkr och en grupp får ansöka om 4,5 mnkr.
forts
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REGU § 6 forts
RS 2019/1351

En nationell utlysning om ett treårigt projekt per region är öppen 9-25 mars 2020.
Totalt omfattar utlysningen 87 mnkr kr över perioden 2020-2022.
Beslut fattas av Tillväxtverket och kommuniceras till sökande regioner i maj 2020.
Tillväxtverket är medvetet om att den korta ledtiden för att ta fram behovsinventeringen påverkat möjligheterna till politisk förankring och emotser därför beslutsunderlag för godkänd behovsinventering i efterskott.
Behovsinventeringen ska vara ett stöd men också verka styrande i det fortsatta
uppdraget mot en ökad hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet.
Då det är många processer som pågår och uppdrag som givits till regionerna inom
bland annat jämställdhet, mångfald och miljö, finns erfarenheter som förväntas tas
tillvara för att kunna växlas upp till nästa nivå. Eftersom alla regioner redan idag
arbetar med hållbarhetsdimensionerna på olika sätt är syftet med behovsinventeringen
att avgränsa och prioritera vilka insatser som ska rymmas inom uppdraget. Den
utmaning Tillväxtverket vill fokusera på är ökad regional kapacitet att arbeta med
hållbarhet som en helhet i det regionala tillväxtarbetet. Centralt för uppdraget är att
arbeta med omställning för hållbarhet.
Arbetet med behovsinventeringen och hållbar regional utveckling ska, enligt
uppdraget, utformas med ett intersektionellt perspektiv som en metod att analysera
arbete och insatser utifrån variabler som kön, ålder och utländsk bakgrund.
Tillväxtverkets utlysning, som är öppen 9-25 mars 2020, omfattar fyra moduler enligt
nedan:
-

Modul 1. Egenidentifierat insatsområde
Modul 2. Egenidentifierat insatsområde
Modul 3. Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell
service inklusive sammanhållningspolitiken
Modul 4. Övergripande omställningsarbete med stöd bland annat av RegLab

Region Gotland har valt besöksnäring och mat- och livsmedel som egenidentifierade
insatsområden och det kommande projektet fokuserar på de horisontella perspektiven
klimat/energi/miljö, jämställdhet samt integration/mångfald inom alla fyra moduler,
liksom ovan nämnda kriterier för intersektionalitet.
Behovsinventeringen har tre delar, bakgrund/nuläge, insatser och börläge. Givna
frågor från Tillväxtverket, liksom en instruktion, ligger till grund för inventeringen.
Bakgrunden ska ge en nulägesbild av hur regionen har arbetat med hållbarhet i
forts
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REGU § 6 forts
RS 2019/1351

särskilda uppdrag, vilka målgrupper som är i fokus för det fortsatta arbetet samt vilka
hållbarhetsutmaningar som ska adresseras. Avsnittet Insatser ska beskriva exempel på
insatser inom de två egenidentifierade och de två obligatoriska modulerna. Börläget
innehåller formulerade mål och effekter på kort och lång sikt för samtliga fyra
moduler.
Länsstyrelsen och Uppsala universitet Campus Gotland är i behovsanalysen
identifierade som de viktigaste externa samverkansparterna, jämte övriga externa
utvecklingsaktörer, bland annat inom det företagsfrämjande systemet.
Förvaltningens bedömning är att redovisade insatser är nödvändiga för att stärka och
utveckla arbetet med hållbar regional utveckling i det regionala tillväxtarbetet.
Mot bakgrund av att hela 1:1-anslaget, i enlighet med § 4 förordningen (2017:538) och
villkorsbeslut för 2020, ska användas för utveckling i det regionala tillväxtarbetet
avseende hållbarhet, gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att kommande
projekt till stora delar har potential att möta Tillväxtverkets och det omgivande
samhällets förväntningar på att Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig
aktör levererar ett hållbart regionalt tillväxtarbete.
Konsekvensanalyser är inte genomförda, men en högre grad av integrering av sociala
och miljömässiga perspektiv i det regionala tillväxtarbetet bedöms generellt ha en
positiv inverkan utifrån barnkonventionen, ur genusperspektiv, ur klimat/energi och
miljöperspektiv samt ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en sammanställning av de projekt som pågår och redovisa för regionstyrelsens arbetsutskott
respektive regionalt utvecklingsutskott i april.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Uppsala universitet Campus Gotland
Enheten för Hållbar tillväxt
Enheten för Samhällsplanering
Enheten för Social hållbarhet
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REGU § 7

Information. Delrapport 4 Regionalt näringslivspaket med statlig finansiering - Hållbara
Gotland

RS 2015/568

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Rapporten är mottagen och läggs till handlingarna.

Uppdraget Hållbara Gotland genomförs i samverkan mellan Region Gotland och
Tillväxtverket. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att samordna och delredovisa
uppdraget årligen. Avdelningen Hållbar tillväxt ska årligen till regionstyrelseförvaltningen lägesrapportera sitt reguljära tillväxtarbete enligt Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020. Då uppdraget Hållbara Gotland överlappar Tillväxtprogrammet och
projektportföljen för Hållbara Gotland utgör en stor del av projektportföljen för
Tillväxtprogrammet, sammanfaller i år rapporteringen.
Region Gotland har i denna delrapportering ansvarat för att rapportera företagsstöd
samt resultaten av projektverksamheten. Det sistnämnda genomfördes genom att ta
utgångspunkt i programmets logik och relatera utfallet av projektens aktiviteter till
projektens resultat- och effektmål samt till programmets mål om att insatserna vid
uppdragets slut ska ha:
- Stärkt samverkan, lärande och genomförandestrukturerna kring regionalt tillväxtarbete på Gotland.
- Främjat utvecklingen i riktning mot fyra innovationsmiljöer.
- Frigjort innovations- och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet.
Detta sätt att närma sig delrapporteringen är i sig en insats som bidrar till
programmets resultatmål om att stärka genomförandestrukturer kring regionalt
utvecklingsarbete och lärande. Förfaringssättet ska, om det tillämpas och utvecklas,
bidra till förutsättningarna för att inom ordinarie verksamhet jobba mer resultatorienterat. Dvs bidra till att resultat från insatser tas tillvara på ett bra sätt, relateras till
beslutade mål och utifrån det ligger till grund för välavvägda beslut om nya insatser
för Gotlands utveckling.
Rapporteringen är kvalitativ, den beskriver utfall av projektens aktiviteter samt gör
bedömningar och uppskattningar av effekter (i relation till resultat- och effektmål).
Metodmässigt handlar det om att med stöd av lägesrapporteringar, projektmöten,
dialoger, erfarenhetsträffar och utvärderingar beskriva centrala aktiviteter för året för
varje projekt, samt utfall till följd av dessa aktiviteter.
forts
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REGU § 7 forts
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Region Gotland och Tillväxtverket konkluderar gemensamt att programmet Hållbara
Gotland skapar ett viktigt lärande och stärker det regionala tillväxtarbetet. Det är dock
viktigt att vi även fortsatt ges förutsättningar att genomföra uppdraget enligt de beslut
som fattats, samt att vi kan arbeta vidare med att stärka kopplingarna till det långsiktiga regionala tillväxtarbetet genom strategiska insatser.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Rapport från Tillväxtverket föredras på nästa regionala utvecklingsutskott den 15 april
2020.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
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REGU § 8

Redovisning av projektverksamhet 1:1medel för 2020

RS 2020/140

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Redovisning av hur stort anslag och bemyndigande Region Gotland har haft de
senaste fem åren.
Under 2019 har 167 utbetalningar av totalt 37 469 726 kronor gjorts till projekt och
företag.
Under 2019 har 34 mnkr i 1:1-medel beviljats till 24 projekt och 51 företag.
Redovisning av hur projektmedlen fördelades mellan olika styrke- och utvecklingsområden.
Prioriteringsstrategi som användes under 2019 visas som diskussionsunderlag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 9

Redovisning av beviljade företagsstöd 20162019

RS 2020/127

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen har sammanställt redovisning av beviljade företagsstöd
under perioden 2016-2019. Resultatet redovisas i dokumentet Redovisning av
beviljade företagsstöd 2016-2019.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 10

Information. Rapportering Internationell
strategi 2020

RS 2020/160

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

I enlighet med Arbetsgång för Region Gotlands övergripande internationella och EU-relaterade
ärenden (RS 2018/454) redovisas här:
- Övrigt deltagande i prioriterade nätverk: styrelsemötet i Stockholmsregionens
Europaförening den 5 december 2019 i Stockholm.
- Planerade nätverksmöten med deltagande från Region Gotland: rekapitulation av
tidigare prioriterade deltaganden för perioden januari till juni 2020.
- Inkomna inbjudningar till internationella konferenser och möten i Sverige och
utomlands.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 11

Information om kommunala partnerskapsprojekt i Ukraina och Tanzania

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Utvecklingsutskottet informerades om ICDL-projekten i Kibaha, Tanzania och
Zmijivka i Ukraina.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Eva Fleming, projektledare och Bertil Klintbom, projektledare.
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 12

Fortsatt arbete med ICLD-projekt i Ukraina

RS 2020/159

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Ansökan om en ny förstudie i ett extensionprojekt lämnas in till ICLD senast den
15 mars med inriktning mot Berislav.
• Innan ansökan ges in ska regionstyrelseförvaltningen redovisa en statusrapport och
projektorganisation på regionstyrelsens arbetsutskott den 11 mars 2020.
•

Sedan 2014 har Region Gotland inom ramen för ICLD bedrivit samarbetsprojekt
med byn Zmijivka (Gammelsvenskby) i Ukraina. Syftet har varit att stärka samhällsorganisationen, ekonomisk utveckling och demokrati i området.
Ett förstudieprojekt genomfördes 2014 – 2015 kring ett kommunalt partnerskapsprojekt avseende byn Zmijivka (Gammalsvenskby) i Ukraina inom ramen för ICLD.
Därefter lämnades det in ansökningar avseende två projekt den 15 mars 2016, ett
jordbruksprojekt och ett turistprojekt. Inom ICLD måste man även ha ett styrgruppsprojekt varför en sådan ansökan också lämnades in.
Ansökan om styrgrupp och jordbruk beviljades och de två projekten startade den
1 augusti 2016 och pågick i tre år med avslut 31 juli 2019.
Turistprojektet arbetades om och blev ett mer näringslivsinriktat projekt som heter
Pilotbyn och ansökan lämnades in den 15 mars 2017. Projektet blev beviljat och löper
till och med 31 juli 2020.
En ny ansökan om ett fortsatt jordbruksprojekt lämnades in 15 mars 2019 och fick
avslag.
En ny ansökan om ett jordbruksprojekt lämnades in den 15 oktober 2019. Den
ansökan hade vidgat projektet till att även omfatta hela kommunen Berislav kring
frågor rörande regelverk, administrativa frågor och organisation på kommunledningsnivå. Även den ansökan fick avslag.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att möjligheterna för ett omtag utreds i
samband med att det pågående turistprojektet går mot sitt slut och att frågan
behandlas på nytt av regionstyrelsen.
forts
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 12 forts
RS 2020/159

Efter att fått två avslag på våra ansökningar avseende jordbruksprojekt i Ukraina är
förvaltningens bedömning att det behövs ett omtag. En möjlighet är att skriva en
ansökan om en ny förstudie ett så kallat extensionprojekt. Ett sådant projekt är på ett
år och är en sondering om att söka ett nytt 3-årigt projekt. I det här fallet skulle
samarbetspartnern vara Berislav kommun istället för Zmijivka (Gammelsvenskby).
Resurser för att skriva ny ansökan saknas för tillfället och måste i så fall tillföras.
När det gäller det pågående projektet som är slut den 31 juli 2020 så behöver en ny
samordnare anställas inom projektet till och med 31 juli 2020. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att möjligheterna för ett omtag utreds i samband med att det
pågående turistprojektet går mot sitt slut. Då finns erfarenheter från två projektengagemang i samarbete med byn Zmijivka (Gammelsvenskby) i Ukraina. Utifrån de
samlade erfarenheterna bör ett nytt ställningstagande kunna göras kring behoven och
samarbetsmöjligheterna mellan Region Gotland och byn Zmijivka (Gammelsvenskby),
samt kommunen Berislav i Ukraina.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare och Stefan Persson,
utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet föreslår att en ny ansökan, en så kallad extensionansökan, ska
lämnas in till ICDL den 15 mars. Innan ansökan lämnas in ska regionstyrelseförvaltningen redovisa statusrapport och projektorganisation på regionstyrelsens
arbetsutskott den 11 mars 2020.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 13

Information. Förstudie Ar/Torskyngel och
regionens eventuella roll (blått centrum)

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Informerades om forskningsprojekt om torskpopulation i Östersjön som ska bedrivas
av Uppsala universitet där forskningsstationen i Ar kan vara intressant som möjlig
plats för projektet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Jonas Nilsson, eko-strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet begär att få en återrapport på utvecklingsutskottets sammanträde
den 15 april 2020.
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 14

Inför remiss. Vårt Gotland 2040 - regional
utvecklingsstrategi för Gotland

RS 2018/1237

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ger Region Gotland ansvar för att
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för
genomförandet av strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till
regeringen redovisa resultaten av arbetet av det regionala tillväxtarbetet. Enligt
förordningen (2017:583) för regionalt tillväxtarbete, ska en regional utvecklingsstrategi uppdateras löpande och ses över en gång under varje mandatperiod.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett verktyg för att stärka Gotlands
förutsättningar att nå en långsiktigt hållbar regional utveckling. I remissförslaget
föreslås en ny vision för Gotland, tre övergripande mål för Gotland 2040 och
insatsområden som bidrar till måluppfyllelse. Former för genomförande redovisas
och tre områden föreslås få ett särskilt fokus för samverkan och samhandling de
närmsta åren.
Preliminära effektmål presenteras. Dessa kommer till den slutliga versionen av RUS
att särskilt ses över. I remissförslaget finns inte indikatorer för att mäta utvecklingen.
Dessa tas fram till den slutliga versionen av RUS. Strategin innehåller en beskrivning
av hur uppföljning, utvärdering och lärande kommer tas vidare och utvecklas till den
slutliga versionen av ny regional utvecklingsstrategi.
Remisstiden föreslås vara från den 3 mars 2020 till och med den 31 maj 2020. Åtta
remissdialoger förlagda på olika platser på Gotland finns planerade under mars och
april.
Region Gotland önskar särskilt svar på frågorna;
-

Hur ser ni på förslag till vision?
Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland 2040? Effektmål?
Hur kan ni bidra till att målen nås?
Vad anser ni viktigast att kraftsamla gemensamt kring på kort sikt (närmsta fem
åren)?
Vilken nytta kommer ni ha av den regionala utvecklingsstrategin?
Hur kan förslaget förbättras?
forts
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REGU § 14 forts
RS 2018/1237

Inriktningen är att slutligen ta fram en, i huvudsak, digital regional utvecklingsstrategi.
Remissförslaget kommer också att presenteras på www.gotland.se/gotland2040 på ett
anpassat och lämpligt sätt för webb. Där kommer också en formgiven version av
remissförslaget att finnas tillgänglig.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett verktyg för att stärka Gotlands förutsättningar att nå en långsiktigt hållbar regional utveckling. Tre övergripande mål för
Gotland 2040 och insatsområden som bidrar till måluppfyllelse föreslås.
Preliminära effektmål presenteras. Dessa kommer till den slutliga versionen av RUS
att särskilt ses över. I remissförslaget finns inte indikatorer för att mäta utvecklingen.
Dessa tas fram till den slutliga versionen av RUS. Strategin innehåller en beskrivning
av hur uppföljning, utvärdering och lärande kommer tas vidare och utvecklas till den
slutliga versionen av ny regional utvecklingsstrategi.
För att genomföra strategin behövs engagemang, samverkan, handlingskraft och
uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Den regionala utvecklingsstrategins genomförande konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program.
Tre områden föreslås få ett särskilt fokus för samverkan och samhandling den
närmsta 5-årsperioden. För Region Gotland får RUS en särskild betydelse i och med
kopplingen till den interna koncernstyrningen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anette Jansson, projektledare, Lina Holmgren, strateg och Stefan
Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet begär ytterligare kompletteringar av strategin och överlämnar
ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen. Reviderat underlag bifogas kallelse till
regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
Sändlista remissinstanser
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 15

Övrig information

Utvecklingsutskottet informeras om:
-

Handslaget
En bättre sits
Smart road
Regsam, på kommande möte kommer man bl a diskutera RUS, Energipiloten,
exploatering och Va-situationen.
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