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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionalt utvecklingsutskott

Sammanträdesdag

2020-06-02

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-10

Anslaget får tas ned tidigast

2020-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift
Rosita Siggelin
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 31

Förvärv av samtliga aktier i Gotlands
Filmfond AB

RS 2020/856

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen får i uppdrag att förvärva minoritetsposten om 200 aktier i
dotterbolaget Gotlands Filmfond AB från Film Capital Stockholm AB, för det
nominella värdet om 20 000 kr.

Gotlands Filmfond AB bildades 2009 av Region Gotland (dåvarande Gotlands
kommun) och Film Capital Stockholm AB (dåvarande Filmpool Stockholm
Mälardalen AB), i syfte att investera i filmproduktioner på Gotland. Verksamheten
har sedan dess bedrivits med medel från Region Gotland, både verksamhetsbidrag
och regionala tillväxtmedel.
I samband med att det filmpolitiska arbetet i Stockholmsregionen söker sig nya vägar
i dialog mellan Region Stockholm och berörda kommuner, så finns det skäl för
Region Gotland att kontroll över ägandet i Gotlands Filmfond AB för att på så vis
utifrån ett nytt läge söka sig nya former för samverkan.
Film Capital Stockholm AB:s styrelse har vid styrelsemöte den 11 maj 2020 tillstyrkt
att Region Gotland får lov att förvärva de 200 aktierna till det nominella värdet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är det bästa alternativet för såväl Region
Gotland som Gotlands Filmfond AB att skapa en situation av oberoende, för att på
så vis fritt kunna och förutsättningslöst kunna söka nya samarbeten. Med anledning
av det så är det angeläget att förvärva den minoritetspost om 200 aktier som Film
Capital Stockholm idag äger i Gotlands Filmfond AB.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen får i uppdrag att förvärva minoritetsposten om 200 aktier i dotterbolaget Gotlands Filmfond AB från Film Capital
Stockholm AB, för det nominella värdet om 20 000 kr.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
Skickas till
Gotlands Filmfond AB
Film Capital Stockholm AB
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 32

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud 2019-2030 - koncept för servicepunkter

RS 2019/1161

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Syftet med servicepunkter är att förstärka Region Gotlands service nära medborgaren, minska transportbehovet och stärka den lokala attraktionskraften.
De verksamhetsområden inom Region Gotland som aktivt arbetar med projektet just
nu är: Bibliotek, beredskap, digitalisering och landsbygdsutveckling.
Ett styrgruppsbeslut är taget om vilka två områden som ska vara piloter i projektet.
Dessa är Östergarnslandet och Hemse med omnejd. Tanken med att välja två
områden med olika geografiska förutsättningar och befintligt offentligt serviceutbud
är för att se hur servicepunkter kan svara mot olika sorters lokala behov. Insikterna
från testperioden ska ge oss kunskaper till hur konceptet eller koncepten ska
implementeras på resten av Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att framtagen konceptbeskrivning är i linje med
de dialoger och den analys som hittills förts i projektet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ludvig Svedjer, projektledare, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19

6 (17)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 33

Information. Kunskapsunderlag och arbetsmodell för landsbygdsutveckling

RS 2020/843

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Ett kunskapsunderlag och arbetsmodell för landsbygdsutveckling har tagits fram. För
att systematisera arbetsformerna för området som fungerar som ett tvärsektoriellt
perspektiv genom hela Region Gotlands verksamhet. I arbetsmodellen presenteras en
struktur som handlar om hur Region Gotland kan arbeta med verktygen kunskap samverkan – finansiering för att nå störst framgång inom området.
Regionstyrelsen bedömer att det finns stora vinster med att organisera arbetet kring
området landsbygdsutveckling. Det är ett tvärsektoriellt perspektiv som sträcker sig
över hela Region Gotlands verksamhet och kräver ett systematiserat arbetssätt för att
nå störst framgång. Genom att ta fram en arbetsmodell med olika prioriterade
insatser som kan ligga till grund för ett långsiktigt arbete stärker vi kontinuiteten och
skapar en stabil grund att bygga vidare på.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malena Bendelin, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 34

Information. Forskningsprojekt kring
utsättning av småtorsk i Östersjön

RS 2020/823

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

En efterföljare till stiftelsen BalticSea2020 fattade nyligen beslut om att inleda ett
flerårigt forskningsprojekt kring möjligheterna att sätta ut småtorsk i Östersjön som
akutåtgärd i syfte att stärka bestånden. Projektet kommer pågå i fem år, ha en budget
på 50 miljoner kronor och vara lokaliserat till Campus Gotland och Forskningsstationen Ar på norra Gotland. Uppsala universitet blir vetenskaplig huvudman och
medfinansiär till projektet.
Uppsala universitet kommer därför dels undersöka vad det nya forskningsprojektet
har för specifika behov och hur väl forskningsstationen kan fylla dessa. Det är sannolikt att universitet också kommer vilja föra en diskussion om stationens framtid med
ägaren Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att denna diskussion startar i styrgruppen för
partnerskapet mellan Uppsala universitet och Region Gotland.
Forskningsstationen Ar är belägen på fastigheten Fleringe Smiss 1:9, som Region
Gotland äger sedan 1999. Stationen hyrs av Uppsala universitet sedan 1 juli 2013 och
hyreskontrakt tecknas för tre år i taget.
Stationen har under en lång följd av år varit underutnyttjad och därför föremål för ett
antal utredningar, både av dåvarande Högskolan på Gotland och senast av Uppsala
universitet 2014.
Få ifrågasätter att stationen utgör en resurs för både akademisk forskning och mer
praktisk kurs- och demonstrationsverksamhet på ön. Stationen har till exempel
använts inom projektet Blått centrum Gotland. Trots att den har stor utvecklingspotential har det likväl varit svårt för universitetet att etablera en stadigvarande
basverksamhet som genererar intäkter.
Det ovannämnda forskningsprojektet kommer därför synnerligen lägligt, eftersom
det kommer utgöra just den basverksamhet stationen behöver. Investeringar kan
komma att behöva göras, men projektspecifika investeringar ska bekostas av
projektet. Parallellt med detta kan nya verksamheter, som exempelvis den typen av
kurs- och demonstrationsverksamhet som Blått centrum initierat de senaste åren,
fortsätta att utvecklas. Eftersom stationen har ett strategiskt läge i den blivande
nationalparken i området finns också stora möjligheter på sikt till såväl forskning som
publik verksamhet som knyter an till nationalparken.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 34 forts
RS 2020/823

I och med att den nya stiftelsen måste få chansen att presentera sig och sina planer,
råder som sagt viss sekretess i ärendet och förstudien är inte offentligt tillgänglig.
Regionstyrelseförvaltningen kan därför inte exakt bedöma hur forskningsprojektet
kommer påverka Region Gotlands åtaganden när det gäller Forskningsstationen Ar.
Förvaltningen erfar dock att Uppsala universitet dels kommer undersöka vad det nya
forskningsprojektet har för specifika behov och hur väl stationen kan fylla dessa, dels
kommer man sannolikt vilja föra en mer övergripande diskussion med Region
Gotland kring stationens framtid, mot bakgrund av det nya läge som kan sägas ha
uppstått i och med startbeskedet från torskforskningsprojektet.
Denna diskussion bör lämpligen kunna starta i den styrgrupp som finns för partnerskapet, där både universitetets rektorsråd och Region Gotlands regiondirektör ingår.
Specifika utredningsuppdrag kan därefter delegeras inom respektive organisation
innan − för Region Gotlands del − eventuell politisk behandling. Projektet har en
uttalad ambition att komma igång med odling av torskyngel redan om ett år, i maj
2021.
Frågor av mer teknisk natur hanteras som brukligt av Region Gotlands
fastighetsförvaltningsavdelning, som svarar för uthyrningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
Skickas till
Teknikförvaltningen/Fastighetsförvaltningsavdelningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 35

Information. Betongplatta Hemse ishall

RS 2020/851

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att föra nära dialog med Hemseintressenter och idrottsföreningar.
• Ärendet hanteras vidare i budgetberedningen hösten 2020.
•

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Lokal utvecklingsplan för Hemse
I Hemses lokala utvecklingsplan som arbetades fram 2018 identifieras utvecklingen
runt bad, ishall och idrottshall i Hemse är viktig för utvecklingen av Hemse och
södra Gotland.
En första pusselbit i anläggningen är en ny betongplatta i Hemse ishall som kommer
att ge nya möjligheter för längre säsong och alternativa användningsområden. Det
skulle gå att använda lokalen för konserter, utställningar och fritidsaktiviteter
sommartid. Insatsen innebär att den packade grusbädden ersätts med en betongplatta
med kylslingor att ha isen på. En betongplatta har flera fördelar, en förlängd issäsong,
utökade användningsområden samt minskad energi- och vattenförbrukning.
En komplettering av ishallen med en stugby inklusive serviceanläggning skulle ge nya
möjligheter att anordna cuper, träningsläger och andra arrangemang. Det skulle också
gynna badhuset och bollplaner. Sommartid kan andra besökare få plats i stugbyn.

Regionstyrelsen, 20 september 2018
”Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att koordinera ett
arbete kring byggande av cementplatta i ishallen i Hemse med tillhörande modernisering av energisystem. För genomförandet avsätts 2 000 000 kr ur de särskilda
investeringsmedel för landsbygdsutveckling som fastställdes i budget för 2018. Före
genomförandet bör driftskonsekvenser för både föreningen och Region Gotland
belysas.”
Förtydligande kring summan 2 miljoner: Siffran kom ifrån att det var den summa
Sudrets HC kalkylerat med att projektet skulle kosta om de tog ansvar för projektet
med hjälp av sponsorer/eget arbete.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 35 forts
RS 2020/851

Ägarförhållanden
Region Gotland, äger anläggningen, och har den tekniska driften men Sudrets HC
sköter verksamhetsdriften. Det innebär att regionen måste sköta underhållet och
eventuell verksamhetsanpassning själv. Enligt regelverket får inte regionen överlåta
det till andra. Samt att eventuella problem som kan uppstå kommer att landa på
regionen som ägare. Med andra ord, det går inte att överföra medel till Sudrets HC
eller annan extern aktör.
Kostnadsredovisning för projektet:
1. Beräknad ökning av driftskostnad efter investering är, enligt ett schablonvärde på
tio procent av total investering nästan 1,4 mnkr årligen för Region Gotland.
2. Investeringskostnad är beräknad till 13,8 miljoner.
Investeringsmedel till landsbygdsutveckling
Det finns 6 miljoner till investeringsmedel i regionens verksamhet/byggnader under
perioden 2018-2020. Det skulle vara möjligt att fördela cirka 5,5 miljoner av dessa till
projektet i ishallen. Men det saknas fortfarande drygt 8 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen och Fredrik
Wallerström, hamningenjör, teknikförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 36

Information. Rapportering Internationell
strategi 2020

RS 2020/160

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Ärendets behandling under mötet

Roland Engkvist, samordnare, regionstyrelseförvaltningen informerar utvecklingsutskottet om Smart specialisering.
Vidare redovisas i enlighet med Arbetsgång för Region Gotlands övergripande internationella
och EU-relaterade ärenden:
-

Reserapporter: Inga reserapporter från nätverksmöten.
Planerade nätverksmöten med deltagande från Region Gotland: aktuellt läge givet
situationen med Corona.
Inkomna inbjudningar till internationella konferenser och möten i Sverige och
utomlands.
Övrigt från nätverken: Årsmöte ICLD; Stockholmsregionens Europaförenings
verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 37

Val av politisk referensgrupp, programarbete
Småland och öarna ERUF och ESF + för
2021-2027

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Stefan Nypelius (C), Andreas Unger (M) och Meit Fohlin (S) utses som politisk
referensgrupp för programarbete Småland och öarna ERUF och ESF + för
2021-2027.

Regionstyrelsen har att utse politisk referensgrupp för programarbete Småland och
öarna ERUF och ESF + för 2021-2027 och utvecklingsutskottet föreslår Stefan
Nypelius (C), Andreas Unger (M) och Meit Fohlin (S).
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 38

Redovisning av projektverksamhet 1:1medel för 2020

RS 2020/140

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Pågående projekt- och företagsstödsbeslut finns till ett värde av 57 mnkr.
Utbetalningsprognosen för 2020 är hela anslaget dvs drygt 43,5 mnkr.
Hittills i år har 4,3 mnkr betalats ut.
Pågående projekt är fördelade inom följande insatsområden (se cirkeldiagram):
Företagsfrämjande systemet:

30 %

Kommunikation:

18 %

Mat & livsmedel:

14 %

Genomförande RUA:

12 %

Besöksnäring:

11 %

Kompetensförsörjning:

9%

Energi:

3%

Attraktionskraft:

2,5 %

Företagsklimat:

0,5 %

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 39

Information. Lägesrapport RUS

RS 2018/1237

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

En snabbsammanställning av inkomna remissvar redovisas, hittills har 116 svar
inkommit.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anette Jansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 40

Företagsfrämjande, innovation och
företagsklimat

Nils-Erik Selin, enhetschef, Johann Malmström, strateg och Stefan Persson,
utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen, ger en fördjupning i företagsfrämjande, innovation och företagsklimat och ett nuläge med anledning av Covid19 beskrivs.
Information ges också om den kommande utlysningen med stöd till småföretag på
en miljon kronor.

16 (17)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02

REGU § 41

Information. Finansiering Energicentrum

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Information om de ekonomiska förutsättningarna för projektets fortsättning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Patrick Dahl, projektledare, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

