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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 16

Uppdrag att revidera tillväxtprogrammet
2016-2020

RS 2020/625

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

En revidering av tillväxtprogram för Gotland är en väsentlig del i ett framtida
genomförande av den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Revideringen bör ske i en
process som ägs av Regionstyrelsen, men som också ska ske i samverkan med
berörda myndigheter och organisationer i såväl näringsliv som delar av ideell sektor.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att utifrån ovanstående bör förvaltningen få i
uppdrag att ta fram ett reviderat förslag till tillväxtprogram, som skall ersätta det
nuvarande Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet begär komplettering av skrivelsen och ärendet överlämnas till
regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderade handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 17

Information. Vägar till hållbar utveckling information om ansökan om medel till
regionala tillväxtåtgärder

RS 2019/1351

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen godkänner informationen.

Att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet ska vara en integrerad del i det
regionala tillväxtarbetet och ligga till grund för alla prioriteringar inom den regionala
tillväxtpolitiken har de senaste åren varit en tydlig ambition. Det har återspeglats i
den lagstiftning som styr politikområdet samt i de årliga villkorsbeslut som
regionerna får av regeringen. I linje med detta fattade Riksdagen i december 2019
beslut om ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken:
”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet”.
Som en del av denna utveckling och i enlighet med det nya målet fick Tillväxtverket
sommaren 2019 regeringens uppdrag att stärka och utveckla arbetet med hållbarhet i
det regionala tillväxtarbetet. Detta görs genom en utlysning av projektmedel som
heter Vägar till hållbar utveckling. Intresserade regioner har genomfört behovsinventeringar som ligger till grund för kommande ansökningar av projektmedel.
Region Gotland emottog i slutet av februari beskedet att regionen har möjlighet att
söka 4,7 mnkr för ett treårigt projekt. Sista ansökningsdatum har med hänsyn till
rådande pandemiläge, förlängts till och med 17 april. Tänkt projektstart är 1 juni 2020
och projektet förväntas pågå till september 2022.
Region Gotlands handläggare arbetar med ansökan utifrån innehållet i de fyra
delprojekt som utlysningen omfattar:
-

Delprojekt 1. Egenidentifierat insatsområde: Besöksnäringen
Delprojekt 2. Egenidentifierat insatsområde: Mat- och livsmedelsnäringarna
Delprojekt 3. Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell
service inklusive sammanhållningspolitiken
Delprojekt 4. Övergripande omställningsarbete

Region Gotland har valt besöksnäring och mat- och livsmedelsnäringarna som egenidentifierade insatsområden, det vill säga delprojekt 1 och 2. Delprojekt 3 och 4 är
obligatoriska och har identifierats av Tillväxtverket.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 17 forts
RS 2019/1351

Projektet Vägar till hållbar utveckling fokuserar på att ta ett helhetsgrepp om alla tre
hållbarhetsdimensioner, sociala, miljömässiga och ekonomiska samt utgår från att
analys av insatser och aktiviteter sker med intersektionellt perspektiv avseende kön,
ålder, bakgrund och plats.
I september ska en genomförandeplan för projektet lämnas till Tillväxtverket.
Genomförandeplanen har som syfte att strukturera genomförandet av insatser inom
projektet och ska innehålla en mer utvecklad målstyrning och en tydlig förändringslogik. Projektets insatser ska göra avtryck i samhället och ha potential att få bestående
effekter. Genomförandeplanen ska tydliggöra hur delprojekten relaterar till hållbarhet
med särskild tyngdpunkt på målkonflikter, hur de tre hållbarhetsdimensionerna
påverkar och påverkas av det valda ämnesområdet samt hur hållbarhet kan vara en
hävstång för tillväxtarbetet.
Förvaltningens bedömning är att insatser inom projektet Vägar till hållbar utveckling
är nödvändiga för att stärka och utveckla arbetet med hållbar utveckling utifrån alla
tre hållbarhetsdimensioner i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Insatserna
bedöms även bidra till målen i gällande tillväxtprogram och kommande regional
utvecklingsstrategi.
Vidare antas en högre grad av integrering av sociala och miljömässiga perspektiv i det
regionala tillväxtarbetet generellt ha en positiv betydelse utifrån barnkonventionen, ur
ett genus-, klimat/energi och miljö- samt ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-02
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 § 18

Stiftelsen Körsbärsgården pedagogik Ansökan om stöd ur kultursamverkansmodellen

RS 2019/1144

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen beslutar att avslå stiftelsens ansökan.

Stiftelsen Körbärsgården pedagogik ansöker om ett årligt verksamhetsstöd
400 000 kr inom kultursamverkansmodellen. Förvaltningen föreslår att ansökan
avslås på grund av medelsbrist.
Körsbärsgårdens konsthall och skulpturpark är en väsentlig aktör på den gotländska
konstscenen. Verksamheten består i ett tiotal utställningar per säsong, en skulpturpark och ett –galleri med fyrtiotalet permanenta verk, programverksamhet,
pedagogiska aktiviteter för barn, en mindre residensverksamhet, försäljning av konst
och litteratur och en välbesökt caféverksamhet.
Verksamheten baseras på samtida konst med en bredd av konstnärliga uttryck av
nationellt och internationellt erkända konstnärer och bedrivs med ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Körsbärsgården erbjuder, enligt förvaltningens bedömning, en
verksamhet av genomgående mycket hög kvalitet.
Körbärsgården är ett populärt besöksmål på södra Gotland. Platsen attraherar årligen
ca 18.000 besök under öppethållandesäsongen maj-september plus vissa helger under
lågsäsong..
För att kunna tillmötesgå ansökan skulle krävas att regionfullmäktige tillskjuter medel
till kultur- och fritidsavdelningens budget eller att medel tas inom avdelningens ram.
Ansökan avser uttryckligen medel ur Kultursamverkansmodellen. Att inbegripa
Körsbärsgården i denna delvis statligt finansierade modell är teoretiskt möjligt och
det är enligt Statens Kulturråd upp till varje region att bedöma vilka professionella
aktörer som kan omfattas. När Kultursamverkansmodellen infördes 2011 ingick de
länsinstitutioner som fram till dess hade erhållit statligt kulturstöd. Modellens avsikt
var att överföra resurser, ansvar och bedömningar från statlig till regional nivå. Varje
region kan, utan särskild statlig överprövning och så länge verksamheten bedrivs på

forts
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REGU § 18 forts
RS 2019/1144

professionell nivå, förändra fördelningen av resurser i modellen och välja att prioritera, inkludera eller t.o.m. exkludera aktörer i modellen. Några större förändringar i
fördelningen av medel har dock inte skett. Dock har några regioner tagit in nya
aktörer i modellen efter 2011 och då även inkluderat ett eget medelstillskott. Om en
aktör ska inkluderas i modellen krävs att medel tillskjuts, alternativt att medel i
modellens budget omfördelas, d.v.s. att anslaget till övriga institutioner i modellen
minskas.
Även om ansökan avser verksamhetsbidrag inom Kultursamverkansmodellen kunde,
vid ett eventuellt tillstyrkande, medel anvisas från andra delar av kultur- och fritidsavdelningens budget. Så skedde när t ex Stiftelsen Bergmancenter år 2015 beviljades
ett årligt anslag i samma storleksordning som Stiftelsen Körsbärsgården nu ansöker
om. Tillstyrkandet av Bergmancenters ansökan möjliggjordes genom en ramförstärkning av dåvarande kultur- och fritidsnämndens budget.
Någon sådan ramförstärkning bedöms inte var möjlig och förvaltningen ser därför
ingen möjlighet att tillstyrka stiftelsens ansökan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Björn Ahlsén, kulturstrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V).
Att 400 000kr ska skjutas till Körsbärsgårdens verksamhet genom att 400 000 kr
tillförs kulturbudgeten från 2021 och att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
utreda formerna för finansiering och återkomma med det till budgetberedningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Meit
Fohlins yrkanden och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls. Votering
begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag och nejröst för Meit Fohlins yrkanden. Omröstningen ger 4 ja-röster: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Adam Lagerstedt (L) och ordförande Eva
Nypelius (C), samt 3 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S) och Thomas
Gustafson (V). Utvecklingsutskottet föreslår att avslå stiftelsens ansökan.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-31

9 (26)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 19

Remiss. Kulturplan 2021-2024

RS 2019/1026

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Remissversion av Kulturplanen godkänns och skickas på remiss enligt sändlista.
• Remissperiod är 1 maj – 18 juni 2020.
•

Förvaltningen föreslår att ett förslag till Kulturplan för åren 2021-2024 går ut på
remiss för att ge andra förvaltningar och nämnder, berörda kulturaktörer och även
den breda allmänheten möjligheter att lämna synpunkter. Föreslagen remissperiod är
1 maj – 18 juni.
Föreliggande förslag (bilaga) till Kulturplan omfattar åren 2021-2024. Förslaget har
utarbetats enligt Kulturrådets anvisningar, d.v.s. i dialog med det lokala kulturlivet,
med de regionala institutionerna och internt med kollegor i andra förvaltningar.
Förvaltningen har under hösten och vintern genomfört ett trettiotal dialogmöten
med institutioner, föreningar, enskilda kulturskapare och interna kollegor.
Inriktningen på arbetet har förankrats med en politisk referensgrupp (kultur- och
fritidsberedningen) och en politisk styrgrupp, som besått av ledamöterna i regionstyrelsens arbetsutskott plus representanter för de tre partier som inte är representerade där.
Planens disposition
Planen redovisar i sin inledning de lagar, villkor, prioriteringar och direktiv som styrt
planarbetet. Den ger sedan en kortfattad översikt över kulturens ställning och
omfattning och beskriver kultursamverkansmodellens konstruktion. Här bör särskilt
påpekas att kulturplanen omfattar all kultur på Gotland, inte enbart de regionala
verksamheter som omfattas av modellens finansiering. Övriga aktörer har istället
möjlighet att söka och erhålla stöd ur den primärkommunala kulturbudgeten.
Sedan följer tre fokusområden som är i princip desamma som i nuvarande plan, dock
med den förändringen att nuvarande fokusområde ”Kulturell delaktighet” har
breddats till ”Social hållbarhet”. Detta bl.a. för att anpassas till Agenda 2030 och till
den Regionala utvecklingsstrategi som utarbetas parallellt med kulturplanen. Varje
vision inleds med en Vision som beskriver ett önskat framtidsläge.

forts
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REGU § 19 forts
RS 2019/1026

Kapitlet ”Verksamhetsområden” är tillsammans med fokusområdena planens
centrala del. Här beskrivs varje konst- och kulturområde för sig – regionala verksamheter såväl som andra – och grunddispositionen är att redogöra för:
1. Nuläge och områdesbeskrivning
2. Utvecklingsområden – utmaningar och brister som behöver förbättras
3. Mål och aktiviteter - hur dessa utmaningar skall tacklas
Förslaget är i stora delar en uppdatering av nu gällande kulturplan, men har, efter
påpekande från Kulturrådet, omarbetats i avseende på målstruktur. I tidigare plan har
mål formulerats endast på nivån Fokusområden. I förslaget finns ett relativt stort
antal mål (”Vi vill”) formulerade under såväl kapitel 3 Fokusområden som kapitel 4
Verksamhetsområden. Målen uttrycket Region Gotlands vilja och ambitioner,
aktiviteterna uttrycker vad som olika aktörer konkret ska genomföra under
planperioden.
Till varje mål finns kopplat ett antal aktiviteter (”Vi ska”). Dess formuleringar finns
med i remissversionen, men i den slutliga versionen av Kulturplanen är avsikten att
dessa aktiviteter överflyttas till en Handlingsplan, som blir förvaltningens,
institutionernas och kulturkonsulenternas arbetsdokument. Den kulturplan som
kommer att föreläggas Regionfullmäktige för beslut och presenteras för Kulturrådet
och omvärlden kommer att formges och illustreras och endast innehålla målen.
Avslutningsvis ges en ekonomisk översikt.
Tilläggas bör att förvaltningen bedömer att vi under innevarande år kommer att
kunna införa den barnkulturgaranti som är ett mål i nu gällande kulturplan 20172021. Texten i föreliggande förlag till ny kulturplan utgår ifrån att så är fallet. Vidare
utgår kulturplanens texter från de texter som återfinna i remissversionen av RUS.
Sker förändringar i RUS så kommer naturligtvis motsvarande ändringar att göras i
Kulturplanen.
Förslag
Förvaltningens bedömning är att planens ambitioner lever upp såväl de statliga
kulturmålen och Kulturrådets anvisningar som till de politiska prioriteringar som
referens- och styrgrupp har angivit. Planen bedöms ha en ambitionsnivå som
tillfredsställer Kulturrådet utan att dess mål och aktiviteter är kostnadsdrivande.
Många förslag bygger på bättre resursutnyttjande och ökad samverkan och på
ambitioner att finna alternativ finansiering.
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REGU § 19 forts
RS 2019/1026

Planförslaget kommer, innan det presenteras för beslut under hösten, att förankras
med Kulturrådet.
Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till
Kulturplan 2021-2024 att gå ut på remiss.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Björn Ahlsén, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Förvaltningen ombeds göra en översyn av remissversionen inför kallelseutskick till
regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-30
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REGU § 20

OUT – Experience Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/558

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

RF-SISU Gotlands projekt OUT – Experience Gotland ska stärka förutsättningarna
för hållbar outdoor-turism på Gotland. Det sker genom affärs- och marknadsutveckling för sportföretag och idrottsföreningar som erbjuder event, upplevelser,
produkter och tjänster inom outdoorsektorn. Potentialen för företags- och föreningsutveckling inom hållbarhet finns i samarbetet dem mellan och Agenda 2030 genomsyrar alla aktiviteter i projektet. Projektet kommer även att stötta företagens internationella konkurrenskraft genom att utveckla gemensamt material för digital
kommunikation som kan användas i målgruppens affärsrelationer med marknaden.
Förväntat resultat är ökad tillväxt hos sportföretag och idrottsföreningar aktiva inom
outdoorsektorn. Vid projektavslut har målgruppen stärkt sin förmåga att arbeta aktivt
med hållbarhetsaspekterna; miljö, ekonomi, inkludering/mångfald samt jämställdhet
som innovationsdrivande faktorer för att utveckla nya tematiska produkter och reseanledningar. Det har bidragit till att det har skapats förutsättningar för säsongsförlängning och utökade affärer på nya marknader, gentemot nya målgrupper och
affärssegment. Den långsiktiga effekten är att besökare vet att på Gotland kan de
delta i upplevelser, köpa paket och produkter som har låga klimatavtryck samt hög
nivå av inkludering i det lokala sportlivet.
Projektet utgör en av tre utvalda tematiska områden inom den regionala besöksnäringsstrategin för Gotland.
Projektet Out – Experience Gotland kopplar tydligt till styrkeområdet besöksnäring
som är utpekat i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020. Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet ligger i linje med Tillväxtprogrammets insatsområde ” Att
använda befintliga resurser bättre för att skapa fler reseanledningar höst, vinter och
vår och därmed attrahera fler besökare under dessa perioder”.
Projektet tar också ett nödvändigt helhetsgrepp på en av de tre tematiska inriktningarna, Outdoor, som ingår i den antagna regionala besöksnäringsstrategin för
Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är ett viktigt led i arbetet med att på
ett hållbart sätt utveckla besöksnäringen på Gotland. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av projektet.
forts
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet begär komplettering av riktlinjerna och ärendet överlämnas till
regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderade handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-03
Skickas till
RF-Sisu Gotland
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 21

Redovisning av beviljade företagsstöd

RS 2020/461

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Redovisningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen redovisar beviljade företagsstöd 2020-02-12. Resultatet
redovisas i dokumentet Beslutsprotokoll 1 företagsstöd, 2020-02-12.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 22

Redovisning av projektverksamhet 1:1medel för 2020

RS 2020/140

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

•

Informationen godkänns.

Av beslutade projekt kommer följande att betalas ut (prognos mnkr):
-

2020: Företagsfrämjande 5.3, besöksnäring 3.7, mat & livsmedel 4.2,
kommunikation 3.8, energi 1.3, RUA 4.8, kompetensförsörjning 3.5, digitalisering
3.0 och attraktionskraft 0.4, totalt: 30.
2021: Företagsfrämjande 2.6, besöksnäring 0.9, mat & livsmedel 1.5,
kommunikation 4.8, RUA 0.4, kompetensförsörjning 2.3, digitalisering 4, totalt:
16.5.
2022: Företagsfrämjande 1.9, besöksnäring 0.3, mat & livsmedel 3.4, totalt: 5.6.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 23

Redovisning/Uppdrag - Villkor m m för
budgetåret 2019 för Gotlands kommun m fl
inom utgiftsområde 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional
tillväxt, 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer – Samlingsärende

RS 2019/10

Regionalt utvecklingsutskotts beslut

•

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

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. För 2019 anmodades
regionerna att till Näringsdepartementet och Tillväxtverket lämna återrapporteringen
senast den 22 februari 2020.
Sedan 2017 har dialogen mellan regionerna, Näringsdepartementet och Tillväxtverket
utvecklats mot att Näringsdepartementet på ett mycket tydligare sätt efterfrågar vilka
resultat det regionala uppdraget bidrar med inom ramen för de nationella prioriteringarna. Vilket har bäring på hur Region Gotlands uppdrag att leda, samordna och
följa upp det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet på Gotland genomförs. Vidare
har Tillväxtverkets arbete utvecklats mot att hitta former för att på ett bättre sätt
kunna sammanställa och generalisera resultat från regionernas uppdrag.
För 2019 års återrapportering har mallen för återrapportering omfattande nya
skrivning med direkt koppling till lag och förordning som styr det regionala uppdraget. Nytt för årets rapportering är att en resultatbeskrivning efterfrågas i samtliga
återrapporteringar. Resultatbeskrivningen kan beröra resultat som prestationer
(genomförda insatser eller genomförd verksamhet) och effekter på såväl kort som
lång sikt. Syftet med resultatbeskrivningen är att ge en bild av vilka resultat som har
uppnåtts samt att skapa ett lärande inom det område som återrapporteringen gäller.
Årets rapportering har varit ett första test av mallen och sammanfattningsvis ställer
den fortsatt utvecklade, och välkomnade, krav på genomförandet av det regionala
uppdraget och ett resultatorienterat genomförande av utvecklingsinsatser.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 23 forts
RS 2019/10

Förvaltningens bedömning och motivering till att godkänna rapporten är att insatser
och rapportering genomförts i enlighet med uppdraget. Det behövs ett löpande
utvecklingsarbete i relation till genomförande och uppföljning/rapporteringen av
uppdraget vilket aktuell rapporteringsform ställer fortsatta krav på.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 24

Information. Lägesrapport från arbete med
lokala utvecklingsplaner

RS 2020/643

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Arbetet med lokala utvecklingsplaner presenteras och bland annat lyfts fördelning av
investeringsmedel, interna arbetssätt och bygdernas lokala utvecklingsplaner. I juni
kommer en arbetsmodell för landsbygdsutveckling att presenteras.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Malena Bendelin, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 25

Information. Lägesrapport RUS

RS 2018/1237

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

En lägesrapport av arbetet med RUS (regional utvecklingsstrategi) presenteras.
Tidplanen för arbetet kvarstår och till sammanträdet i juni presenteras en snabbsammanställning av inkomna remissvar. Hittills har 13 remissvar inkommit.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anette Jansson strateg och Stefan Persson utvecklingsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 26

Årshjul för Regionalt utvecklingsutskott

RS 2020/658

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Redovisat årshjul godkänns.

Årshjul för Regionalt utvecklingsutskott:
Januari
-

Genomgång villkorsbrev från regeringen för året - Social hållbarhet och folkhälsa

April
-

Rapportering villkorsbrev för föregående år - Kompetensförsörjning

Juni
-

RUS-rapport för föregående år: ”läget på Gotland” - Företagsfrämjande,
innovation och företagsklimat

September
-

Klimat, energi och miljö - Samhällsplanering, utifrån ÖP och fördjupningar

November
-

Besöksnäring - Mat- och livsmedel

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 27

Information. Rapportering Internationell
strategi 2020

RS 2020/160

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Roland Engkvist, samordnare, regionstyrelseförvaltningen informerar utvecklingsutskottet att inga nätverksmöten med deltagande från Region Gotland är planerade
med anledning av Covid-19. Utvecklingsutskottet informeras också om Fonden för
en rättvis omställning 2021-2027.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 28

Information om Coronakrisens effekter

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den
29:e april konkretisera och förtydliga förstärkta folkhälsoåtgärder.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Karin Bergius och Erik Bäckström, projektledare, regionstyrelseförvaltningen
berättar om hur man jobbar med kompetensöverföring inom- och mellan regionen
och företag för att klara att upprätthålla kompetensförsörjning i samhällsviktiga
verksamheter.
Veronica Hermann och Cora Juniwik, strateger, regionstyrelseförvaltningen,
informerar om effekter och konsekvenser av Covid-19 ur ett folkhälsoperspektiv.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den
29 april 2020 konkretisera och förtydliga förstärkta folkhälsoåtgärder.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 29

Temporärt ändrade bidragsregler för stöd
inom kultur- och fritidsområdet med
anledning av Corona-pandemin

RS 2020/585

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•
•
•
•

•

•

Temporära ändringar och komplettering av gällande bidragsregler för kultur- och
fritidsverksamheter införs.
Årets planerade bidragsfördelning av investeringsstöd till samlingslokalhållande
föreningar samt idrottsanläggningar ställs in.
Budgetposter om 625 000 respektive 830 000 kr till budgetpost för
arrangemangsstöd kultur respektive fritid överförs.
De statliga medel som kan komma att tillföras Region Gotlands kulturbudget till
budgetpost arrangemangsstöd kultur i den mån dessa medel ej är förenade med
andra direktiv tillförs.
Förvaltningens avdelningschef kultur- och fritid ges delegation att inom budgetram
för arrangemangsstöd fatta beslut kring fördelning av stöd och också möjlighet att
som stödjande åtgärd disponera dessa bidragsmedel för inköp av tjänster,
produktioner, konst och konsthantverk samt fotografier.
Den temporära ändringen/kompletteringen gäller för perioden 2020-04-15 till
2020-12-31.

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen för beslut i
fullmäktige

Kulturorganisationer, samlingslokalhållande föreningar och enskilda professionella
kulturföretagare kan, inom ramen för påverkan av Coronapandemin, ur budget för
arrangemangsstöd kultur ansöka om ekonomiskt stöd för att kompetens- och
kvalitetshöja sin verksamhet.
• Kulturorganisationer, samlingslokalhållande föreningar och föreningar verksamma
inom fritidsenheten kan dessutom, inom ramen för påverkan av Coronapandemin,
ur budget för arrangemangsstöd kultur resp fritid ansöka om kontantstöd som
kompensation för intäktsbortfall.
• Den temporära ändringen/kompletteringen gäller för perioden 2020-04-15 till
2020-12-31.
•

Corona-pandemin slår hårt mot många verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Situationen är många gånger kritisk och stödåtgärder behöver kunna sättas
in med flexibilitet och snabbhet. Förvaltningen gör bedömningen att en temporär
förändring/komplettering av gällande bidragsregler för arrangemangsstöd inom
kulturområdet tillsammans med en omprioritering av budgeterade medel för
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 29 forts
RS 2020/585

investeringar i samlingslokaler och idrottsplatser där förvaltningen ges möjlighet att
fatta beslut kring fördelning av återstående medel inom bidragsbudgeten skulle ge
möjlighet att möta dessa behov. Avdelningen har dialogen och samverkan med
externa parter inom berörda områden så som exempelvis RF Sisu Gotland och
Gotlands bygdegårdsdistrikt bland annat.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den situation som nu gäller är
exceptionell och att det således föreligger synnerliga skäl för tillfälliga extraordinära
åtgärder och stödinsatser från Region Gotland. Situationen för många aktörer inom
kultur- och fritidsområdet är kritiskt och stödåtgärder behöver kunna genomföras
med kort varsel.
Det finansiella utrymme som avses är redan avsatt i budget. Att antaga föreliggande
förslag till förändringar i bidragsregler samt att ge ansvarig avdelningschef för Kultur
och Fritid delegation att fatta beslut om stödåtgärder inom denna ram bedöms kunna
ge den flexibilitet och snabbhet som situationen kräver.
Förvaltningen finner dessutom stöd för dessa åtgärder för föreningslivet baserat på
SKR:s information som uttrycker att de statliga åtgärder som beslutats också är giltiga
för ”föreningslivet och andra ideella organisationer när de uppträder som verksamhetsutövare eller hyresgäst” samt att dessa ”inte omfattas… av huvudregeln om
förbud mot att lämna individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare” i 2 kap. 8 §
första stycket KL. Kommunen kan överväga att hantera utmaningarna för föreningslivet i nuvarande situation genom de så kallade föreningsbidragen.”
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Angelica Andersson Fihn, avdelningschef och Björn Ahlsén,
strateg, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 30

Övrig information

Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) lyfter frågan om framtida digitala sammanträden för nämnder och
regionfullmäktige. Regiondirektör Peter Lindvall informerar att avdelningschef
Anders Granvald bjuds in till nästkommande regionstyrelsesammanträde för att ge
styrelsen en lägesrapport.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

