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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-09

REGU § 42

Information. Klimat, miljö och energi

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Bratt, kommunikatör, Helena Andersson, ekostrateg, Jonas
Nilsson, ekostrateg och Patrick Dahl, projektledare, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-09

REGU § 43

Aktualisering av Energi 2020, underlag för
fortsatt arbete med energi- och klimatstrategier samt begäran om uppdrag för
uppföljning

RS 2018/330

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Informationen om Energi 2020 godkänns.
• Ärendet avslutas med hänvisning till nytt uppdrag RS 2020/725 Miljö och
energiprogram med utsläppsbudget.
•

Energi 2020, Region Gotlands energiplan behöver aktualiseras. Målen som sattes
2014 är i flera fall inte möjliga att nå i tid till 2020. Orsakerna till det finns både i
strukturer inom regionen och bland omvärldsfaktorer som inte utvecklats på det sätt
som kunde förväntas, när energiplanen antogs. I denna skrivelse ges en kort uppföljning av övergripande mål. Regionstyrelsen har redan givit ett uppdrag om att ett
förslag till nytt program ska utarbetas, vilket ska ersätta flera tidigare program och
planer, varför förvaltningens bedömning är att detta ärende kan avslutas med
hänvisning till det nya uppdraget. Vidare bedömning är att för att ett nytt program
ska få styrande effekt behöver också programmens styrfunktion inom ramen för
Region Gotlands styrmodell utvecklas.
Förvaltningens bedömning är att eftersom ett nytt ärende initierats under 2020:
Miljö- och energiprogram med utsläppsbudget, RS 2020/725, baserat på regionstyrelsens beslut under 2019, i samband med ärendet om en kommunal koldioxidbudget, att ”regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2020 redovisa ett
förslag till ett styrdokument som integrerar tidigare miljöprogram, energiplan och
biogasstrategi, med aktuella mål och indikatorer, kopplat till styrkortets insatser under
ekologisk hållbarhet, relevanta delar av Agenda 2030 samt ambitioner och åtaganden
för att nå klimatmålen. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med en
beskrivning av resurser för uppdraget.” så har uppdrag om nytt program redan getts,
varför detta ärende kan avslutas.
Alla styrkortsperspektiv som ekonomi, processer, medarbetare och samhälle berörs
av ett program som Energi 2020 och kommer att i ännu högre grad beröras av ett
nytt samlat program för miljö, energi och klimat.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-09

REGU § 44

Information. Samhällsplanering och
översiktsplan (ÖP)

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Wejde, enhetschef, Anders Lindholm, planeringsstrateg,
Lena Johansson, strateg och Anna Adler, exploateringsstrateg, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-09

REGU § 45

Information. Redovisning av remissvar RUS

RS 2018/1237

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Regionstyrelsen beslutade den 26 februari 2020-02-26 att sända Vårt Gotland 2040 förslag till regional utvecklingsstrategi för Gotland på remiss, med remisstiden 3 mars
till och med 31 maj 2020, några fick förlängd remisstid till midsommar. I rapporten
finns en sammanställning av remissvaren, dels utifrån de remissfrågor som ställdes av
Region Gotland, dels av synpunkter på förslagets olika delar. Förvaltningen ger en
återkoppling på synpunkterna genom korta kommentarer på respektive avsnitt.
Sammantaget ger remissomgången ett gediget underlag för förvaltningens fortsatta
arbete med det slutliga förslaget till regional utvecklingsstrategi. Förvaltningen
noterar att det finns ett grundläggande stöd för den övergripande inriktningen och
målsättningarna i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Samtidigt finns en rad
förändringsförslag att ta fasta på och överväga i det fortsatta arbetet, avseende
innehåll, begriplighet och struktur. En omarbetning kommer nu att ske.
Utöver synpunkter från remissinstanserna behöver förvaltningen i det fortsatta
arbetet beakta det pågående arbetet med framtagande av en ny nationell strategi för
hållbar regional utveckling och pågående programmeringsarbete för kommande
strukturfondsperiod. De utmaningar som Coronapandemin satt ljuset på och de
effekter som i nuläget kan bedömas, vävs in samtidigt som det ännu finns stora
osäkerheter vad gäller långsiktiga effekter.
Enligt tidplan ska ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Gotland kunna antas
av regionfullmäktige i december 2020.
Coronapandemin har inneburit att många aktörer varit både praktiskt och mentalt
upptagna med krishantering. Det är därför glädjande att så många svar på förslaget
kommit in. Sammantaget ger remissomgången ett gediget underlag för förvaltningens
fortsatta arbete med det slutliga förslaget till regional utvecklingsstrategi.
Förvaltningen noterar att det finns ett grundläggande stöd för den övergripande
inriktningen och målsättningarna i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi.
Samtidigt finns en rad förändringsförslag att ta fasta på och överväga i det fortsatta
arbetet, avseende innehåll, begriplighet och struktur.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-09

REGU § 45 forts
RS 2018/1237

Regionstyrelseförvaltningen avser att arbeta vidare med förslaget med inriktningen
att:
-

Få en mer innehållsmässigt sammanhängande strategi där vision, mål och
effektmål nås genom föreslagna insatsområden och strategiska inriktningar.
Se över dispositionen med syfte att nå en tydligare struktur som är lätt att följa.
Behålla visionen men se över formuleringar i visionstexten.

De övergripande målen har rätt inriktning och täcker in de viktiga frågorna för
Gotlands utveckling, men formuleringar av målen inklusive måltext ses över. Det
handlar dock om smärre justeringar.
-

Få ett mer sammanhängande avsnitt om utmaningar, där även målkonflikter och
synergier kan tydliggöras.
Se över de föreslagna strategiska inriktningarna/prioriteringarna i insatsområdena
avseende antal och för en genomgående lämplig strategisk nivå.
Se över effektmålen avseende antal och relevans.
Se över och utveckla aspekter kring kris, sårbarhet, beredskap mot bakgrund av
den pågående pandemin, men också för att ständigt kunna hantera
samhällsstörningar och stärka samhällets motståndskraft.
Lyfta fram befintliga styrkeområden för smart specialisering tydligare
(besöksnäring samt mat- och livsmedel) samt belysa processen för eventuellt
ytterligare områden.
Utveckla barnperspektivet i förslaget samt se över språk och ordval i
beskrivningen av de genomgående perspektiven.
Förtydliga hur Region Gotland avser att samordna insatser för genomförande av
strategin samt förtydliga hur uppföljning och utvärdering av RUS ska göras.

Utöver synpunkter från remissinstanserna behöver förvaltningen beakta det
pågående arbetet med framtagande av en ny nationell strategi för hållbar regional
utveckling och pågående programmeringsarbete för kommande strukturfondsperiod.
De utmaningar som Coronapandemin satt ljuset på och de effekter som i nuläget kan
bedömas, vävs in samtidigt som det ännu finns stora osäkerheter vad gäller
långsiktiga effekter.

forts

9 (25)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-09

REGU § 45 forts
RS 2018/1237
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anette Jansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-27
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-09

REGU § 46

Nytt tillväxtprogram för perioden 2021-2027

RS 2020/827

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen har påbörjat uppdraget med att arbeta fram ett nytt
tillväxtprogram för perioden 2021-2027. Till skillnad mot nuvarande program
kommer detta att vara ett av flera genomförandeprogram för samhandling med
övriga utvecklingsaktörer på Gotland – såväl privata som offentliga, som är kopplade
till den nya regionala utvecklingsstrategin – Vårt Gotland 2040.
Genomförandeprogrammen för samhandling är därmed således en del av den
regionala utvecklingsstrategins genomförande, och bryter ner och konkretiserar de
långsiktiga målen från 2040 till förslagsvis 2027. Genom samverkan kring dessa
genomförandeprogram kan konkretisering av insatser för måluppfyllelse ske och de
kan vara ett underlag för resursallokering. I tillväxtprogrammets fall för statliga
regionala tillväxtmedel, EU:s strukturfonder likväl som för Region Gotland egna
medel – tillsammans med de resurser som andra myndigheter och privat sektor kan
frambringa för att utveckla Gotland i önskvärd riktning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår ett genomförandeprogram för perioden 20212027 av två skäl. Dels harmonierar det med den nya perioden för EU:s strukturfonder, och dels är 2027 ett år efter nästnästa nationella val. Det innebär att ett
tillträdande styre från valet 2026 har möjlighet och utrymme i tid att hantera perioden
från 2028 och framåt. Ett tillträdande styre från valet 2022 har dock självklart möjlighet att revidera ett nytt tillväxtprogram utifrån en egen politisk agenda, för hur de
långsiktiga målen i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 ska nås.
För att få möjlighet att ta del av EU:s strukturfonder framgent, så krävs det att varje
region har en strategi för och ett arbete med smart specialisering. Dvs. regionen ska
välja ut ett antal områden – inom vilka man upplever sig ha komparativa fördelar
konkurrensmässigt – och stärka kapaciteten inom dessa. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att Gotlands strategi för smart specialisering hanteras inom ramen för
tillväxtprogrammet och att arbetet med framtagande av detta ska utgå för nedanstående tentativa struktur.
Företagsfrämjande och innovation: Detta avsnitt hanterar det företags- och innovationsfrämjande systemet som svarar för rådgivning och finansiering för företag i
utveckling.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-09

REGU § 46 forts
RS 2020/827

Näringslivsklimat: Detta avsnitt hanterar både de traditionella delarna av företagsklimatet i enlighet med Svenskt näringslivs definition, men inkluderar även
samverkansklimatet privat och offentlig sektor likväl som inom näringslivet.
Kompetensförsörjning: Detta avsnitt hanterar kompetensförsörjningen på hela den
gotländska arbetsmarknaden, vilket bör noteras är en betydlig bredare fråga än enbart
utbildning.
Smart specialisering: Avsnittet utgör Gotlands strategi för detta område, och
fokuserar på inom vilka områden och på vilket sätt Gotland ska arbeta vidare med
detta. Genomförandet inom respektive valt område hanteras via separata strategier,
så som de redan antagna strategierna för mat och livsmedel samt besöksnäring.
Utöver dessa så föreslår regionstyrelseförvaltningen att näringslivets energiomställning skall vara ett ytterligare horisontellt område för smart specialisering på
Gotland. Utöver detta så bör noteras att Gotland även inom filmområdet arbetar
med ett genomförande av en filmstrategi som liknar arbetssättet med smart
specialisering.
Kommunikationer: Detta avsnitt hanterar kommunikationerna till och från Gotland,
likväl som på Gotland – såväl de fysiska för personer och gods som de digitala.
Varumärket Gotland: Avsnittet hanterar arbetet med att utveckla och använda det
Gotländska varumärket när det gäller bo och leva, besöka och möts samt verka.
Inom detta avsnitt hanteras också konkreta aktiviteter för att öka antalet invånare på
Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-09

REGU § 47

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2021

RS 2020/1280

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) anmäler jäv och deltar inte
i handläggningen av detta ärende.

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. * Region Gotlands
ekonomi för år 2021 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en
ekonomi i balans. Samtidigt är vi mitt i en lågkonjunktur som kräver stödjande
insatser. Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning utifrån de ekonomiska
ramarna för regionstyrelsen näringslivsanslag och rådande omständigheter i spåren av
pandemin.
År
2020
ALMI företagspartner
Gotland AB
4 138 tkr
Science Park Gotland
1 450 tkr
Visby Centrum AB
500 tkr
Ung Företagsamhet Gotland 500 tkr
Coompanion
200 tkr
Gotlands Filmfond
1 500 tkr
92 möjligheter
50 tkr
Cruise Baltic
(omförs till medlemskap)
150 tkr
Medeltidsveckan
300 tkr
Gotland Grönt
Centrum AB
5 200 tkr
Rindi kårhuslokaler
575 tkr
SUMMA
14 563 tkr

Äskande
2021

* Förslag
2021

4 320 tkr
1 600 tkr
500 tkr
500 tkr
300 tkr
2 000 tkr
50 tkr

4 320 tkr
1 500 tkr
500 tkr
500 tkr
100 tkr
0 tkr
50 tkr

150 tkr
300 tkr

150 tkr
250 tkr

5 200 tkr
615 tkr
15 535 tkr

4 800 tkr
615 tkr
12 785 tkr
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-09

REGU § 47 forts
RS 2020/1280

Region Gotlands ekonomi för år 2021 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs
för att skapa en ekonomi i balans. Samtidigt är vi i en lågkonjunktur orsakad av
coronapandemins följder där tillväxtarbetet och företagsfrämjande systemet behövs
som bäst.
Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning utifrån de ekonomiska ramarna för
regionstyrelsen näringslivsanslag.
Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Jesper Skalberg Karlsson (M) föreslår att ärendet kompletteras med konsekvensbeskrivning av corona-pandemins påverkan på organisationernas verksamhet.
Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. Science Park Gotland
Ansökan. Visby Centrum
Ansökan. Gotlands Filmfond
Ansökan. Ung Företagsamhet Gotland
Ansökan. Coompanion
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-26
Skickas till
Enheten för Hållbar Tillväxt
Samtliga bidragstagare
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-09

REGU § 48

Redovisning av projektverksamhet 1:1medel för 2020

RS 2020/140

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Projektverksamheten har varit intensiv under 2020, bland annat så har ett antal
regionalfondsprojekt samt ett socialfondsprojekt beviljats. Att söktrycket är högt är
positivt, det visar att det finns flera engagerade projektägare på Gotland. En del
projekt är även Corona relaterade. Pågående projektbeslut finns för 2020 om
31 900 miljoner kr. Detta är 3, 3 miljoner kr mer än vad anslaget är. Ett normalår så
är det ca 15-20 procent av projekten som inte rekvirerar medel på grund av
förseningar. Därför så är bedömningen att Regionen kommer klara anslaget, en mer
säker prognos kommer att presenteras i början av november. Av det ordinarie
anslaget så har 9,2 miljoner betalats ut januari – juni 2020. Därutöver så har
1,9 miljoner kr betalats ut inom Hållbara Gotland.
Projektportföljen fördelar sig enligt följande:
Attraktionskraft
Besöksnäring
Digitalisering
Energi
Företagsfrämjande
Kommunikation
Kompetensförsörjning
Mat & Livsmedel
RUA
Övrigt

5%
16 %
1%
4%
28 %
8%
12 %
11 %
14 %
1%

Projekten är fleråriga och när det gäller anslaget för 2021 så är redan idag
ca 27,7 miljoner kronor intecknade. Bedömningen är dock att antalet nya projekt
avsevärt kommer att minska eftersom både regionalfondsprogrammet och socialfondsprogrammet avslutas i år. Viss återhållsamhet kring nya projekt är dock nödvändigt framöver. När det gäller företagsstöden så har 1,3 miljoner kr betalats ut
januari – juni, varav ca 0,4 miljoner är inom Hållbara Gotland. Återstående betalningar under året är beräknade till ca 2 miljoner kr. Med företagsstöden inräknade så
ligger vi för närvarande 5,3 miljoner kr över vårt anslag på 28,6 miljoner kr.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-09

REGU § 49

Gemensam avsiktsförklaring för regionfiskenätverk

RS 2020/1071

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att verka för att behålla upparbetade
kontakter med andra kustkommuner i frågor kring yrkesfiske och andra ”blå”
näringar under 2020 och 2021, exempelvis genom de i tjänsteskrivelsen nämnda
nätverken.
• Avvakta med att underteckna den gemensamma plattformen för nätverket Regiongruppen Småskaligt Yrkesfiske med hänvisning främst till frågan om en generell
utflyttning av trålfiskegränsen.
•

Det svenska yrkesfisket har genomgått dramatiska förändringar de senaste
decennierna och de lokala effekterna detta medfört på många kustsamhällen är stora.
Den sociala hållbarhetsdimension knyter fisket till det omgivande samhället, till
kustsamhällena där fisket bedrivs och till kommunerna som investerar i och driver
fiskehamnarna. De senaste åren har ett flertal initiativ lyft fram just de regionala och
lokala effekterna av det starkt förändrade yrkesfisket. Minst två nätverk är under
bildande. Ett gemensamt krav från nätverken är ett ökat lokalt inflytande över hur
våra svenska fiskekvoter fördelas och vilken fiskeflotta Sverige ska ha. På de platser
och för de bestånd där så är lämpligt, skulle en regional förvaltning av fisket mycket
väl kunna prövas. En regionalisering av yrkesfisket kan dock inte bygga på gemensamma ställningstaganden i alltför hög grad, eftersom det motverkar själva syftet att
varje region måste få utforma förslag till lokal förvaltning. Det gäller i hög grad
diskussionen om var storskaligt trålningsfiske ska få bedrivas.
Frågorna kring yrkesfiske är komplexa. På Gotland hanteras frågorna i första hand av
länsstyrelsen som i sitt regleringsbrev har uppgifter kring ersättningsfrågor, EU-stöd,
fisketillsyn, informationsinsatser med mera. Tjänsten som länsfiskekonsulent
hanterar även sportfiske, husbehovsfiske och vattenbruk i olika former. Idag har
Region Gotland ingen egen kompetens eller stadigvarande bevakning av villkor eller
regelverk för yrkesfisket. Enligt uppgift finansierade Region Gotland en del av länsfiskekonsulenttjänsten efter övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret på
1990-talet, men delfinansieringen upphörde efter en tid. En del miljöaspekter av
yrkesfiske kan sägas ingå i den bevakningen av Östersjöfrågor i vid bemärkelse som
Region Gotland gör inom försöksverksamheten Blått centrum (t o m 2021).
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Det sker också en viss bevakning av förädlingsled, nya produkter, matupplevelser
med mera inom ramen för åtagandena i den regionala mat- och livsmedelsstrategin.
Tekniska förvaltningen hanterar de rent praktiska hamnfrågorna i de regionägda
hamnarna med kvarvarande yrkesfiske. Men som helhet hanterar Region Gotland
inte yrkesfiskefrågorna i ett näringslivsperspektiv.
Både uppropet 2017 och den politiska plattformen för den nybildade Regiongruppen
Småskaligt Yrkesfiske har till stor del samma centrala budskap, nämligen en önskan
om en förändrad nationell fiskepolitik. Nätverken vill öka det kommunala respektive
regionala inflytandet över exempelvis vem som får fiska, vad man ska få fiska, var
och när detta ska få ske samt var man landar fångsten. I ställningstagandena
diskuteras att det kustnära, småskaliga fisket måste få hjälp att överleva, och en del av
lösningen är att regelverket görs om. Problemet är att det finns få enkla lösningar,
inte ens definitionerna är enkla att enas om. Havs- och vattenmyndigheten har
konstaterat att ”Det föreligger stora svårigheter i att ta fram en entydig definition av
begreppet småskaligt kustnära fiske och /…/ uppgiften inte är görlig såvida inte
syftet med definitionen är tydligt klargjort. I ännu högre grad gäller svårigheterna att
enas om gemensamma ställningstaganden. Här kommer endast ett av många exempel
ges. Regiongruppen Småskaligt Yrkesfiske vill verka för att trålgränsen flyttas från
4 till 12 nautiska mil från baslinjen. Syftet är att skydda bestånden av i första hand
strömming. Stora trålare, som fiskar lagligt på sin kvot strax utanför trålgränsen,
anses ta upp så mycket strömming att man befarar att inte tillräckligt stora mängder
hinner vandra in till kust och skärgårdar för lek och på vägen också bli tillgängliga för
det mindre, småskaliga fisket.
På Gotland finns idag endast tre trålare kring 20-35 meters längd. Samtliga är
inriktade på strömmings- och skarpsillsfiske ute till havs, s.k. pelagiskt trålfiske i den
fria vattenmassan. En flytt av trålgränsen skulle påverka dessa trålares verksamhet
negativt, eftersom man oftast trålar i zonen mellan trålgräns och territorialgräns
(12 nm-gränsen). Dessutom finns tre-fyra mindre fartyg, som absolut inte skulle vara
betjänta av att trålgränsen skulle flyttas ut. De skulle sannolikt få sluta fiska,
alternativt gå över till annat fiske, oklart vilket. Problemet är att alltså att en
regionalisering av reglerna för yrkesfisket inte kan bygga på gemensamma ställningstaganden i alltför hög grad, eftersom det motverkar själva syftet att varje region måste
få utforma förslag till lokal förvaltning. Eftersom regionnätverkets plattform
argumenterar för en ”kraftfull nationell och europeisk fiskepolitik i syfte att förhindra
utfiskning och säkra god ekologisk status” kan regionstyrelseförvaltningen inte
bedöma i vilken grad plattformen samtidigt vill regionalisera förvaltningen. Det är
svårt att förena en kraftfull nationell förvaltning med en kraftfull regional dito. Men
på de platser och för de bestånd där så är lämpligt, skulle en regional, adaptiv
förvaltning av fisket mycket väl kunna prövas.
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På Gotland finns idag Fiskeförvaltning Gotland, som samlar representanter för
yrkesfiske, sportfiske, husbehovsfiske, fiskevattenägare, länsstyrelsen, naturskyddsföreningen, forskningsinstitutioner samt kustbevakningen. I Fiskeförvaltning
Gotland är brukargrupperna centrala och är de enda med rösträtt. Länsstyrelsen har
en observatörsroll och således inget huvudansvar. Däremot ingår Länsstyrelsen i
Havs- och Vattenmyndighetens beredningsgrupp Syd där man diskuterar frågor kring
regional förvaltning. I detta forum blir inspelen från Fiskeförvaltning Gotland
viktiga. När det gäller frågan om just regionerna är lämpliga att axla ett ansvar i dessa
frågor kan regionstyrelseförvaltningen konstatera att dels har förvaltningen idag få
uppdrag knutna till de areella näringarnas primärled överhuvudtaget. Ett ökat
kommunalt/regionalt påverkansarbete för den nationella politikens effekter på de
areella näringarnas primärled skulle inte rymmas inom befintlig ram. Däremot är
insatser för fiskets näringslivsaspekter viktiga. Traditionellt yrkesfiske är beroende av
hamnar, bibehållen infrastruktur i dessa och att näringen fortsatt finns med i samhällsplaneringen. Insatser kan göras för nya sätt att odla fisk och andra akvatiska
livsmedel och produkter, för lokal forskning kring Östersjöns fiskbestånd samt för
fiske som besöksanledning. Region Gotland har möjlighet att göra insatser på alla
dessa områden, många med koppling till Gotlands mat- och livsmedelsstrategi
respektive besöksnäringsstrategi. Det bör sägas en hel del insatser också har gjorts de
senaste åren, bland annat inom ”Hållbara Gotland”-satsningen.
När det gäller den fiskeförvaltningen som sådan är regionstyrelseförvaltningens
uppfattning att länsstyrelsen är den regionalt mest lämpade myndigheten att hålla
samman en på försök mer regionaliserad förvaltning av lämpliga fiskebestånd.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-06
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Rapporten godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen ska återkomma med förslag på hur man ska gå vidare
med arrangörskapet i regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan.
•

Regionstyrelseförvaltningen fick 2019-10-23, § 310 i uppdrag att utreda annan
finansiering utöver skattemedel och genomföra avstämning med GFB (Gotlands
förenade besöksnäring) och Tillväxt Gotland. Regionstyrelseförvaltningen ordnade
ett möte med representanter för näringslivet den 9 december 2019 där representanter
från Swedavia, Destination Gotland, Kneippbyn, Best Western Strand Hotel, Hansa
event, Go Gotland, Visby Centrum & Gotlands förenade Besöksnäring deltog. Då
framkom det bland annat att besöksnäringen såg ett intresse av själva evenemanget
men inget därutöver. Utöver mötet den 9 december genomfördes enskilda möten
med Tillväxt Gotland och Gotlands förenade besöksnäring. Förvaltningen bedömde
att ytterligare dialog var nödvändig och då mellan politiska företrädare och representanter från gotländskt näringsliv för att diskutera värdet av värdskapet och näringslivets intresse av medfinansiering av evenemanget.
Förvaltningen hade därför planerat för ett möte med näringslivsrepresentanter och
förtroendevalda den 23 mars 2020 där frågan kring ett eventuellt värdskap 2025. Då
effekterna av pandemin slog igenom brett i mars, gick mötet inte att genomföra då
samtliga parter behövde ägna sig åt krishantering. Förvaltningen har tillfrågat GFB
och Tillväxt Gotland i slutet av augusti 2020 hur de nu ser på möjligheten för
näringslivet att medverka finansiellt vid ett eventuellt värdskap 2025. Deras bild är att
näringslivet efterlyser en gemensam målbild som bygger på en lokal diskussion och
analys. Resultatet skall mynna ut i en tydlig plan med en lokal förankring där
koncepten byggs upp utifrån lokala intressen.
Sammanfattningsvis har dessa senaste möten visat på en något mera positiv
inställning till arrangörskapet och värdet det skulle medföra till gotländskt näringsliv.
Några utfästelser om medfinansiering har inte kunnat ges.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelseförvaltningen återkommer med förslag
på hur man ska gå vidare med arrangörskapet i regionstyrelseförvaltningens
verksamhetsplan.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-26
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Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en reviderad Internationell
strategi för Region Gotland för perioden 2021-2024.

Regionfullmäktiges årliga uppföljning av Internationell strategi för Region Gotland
2017-2020, samt dialogen i Region Gotlands interna internationella förvaltningsnätverk, visar att strategin har givit förvaltningarna ramar och vägledning kring hur
internationellt arbete kan bedrivas. Strategin har skapat tydlighet kring ansvar och
roller. Samtliga förvaltningar har under perioden årligen redovisat hur de bedrivit sitt
internationella arbete. Nuvarande strategi fyller följaktligen sina vägledande syften.
Uppföljningen visar emellertid också att tidsbrist, tillgången till projektledare med
internationell erfarenhet och konkurrensen med andra förvaltningsaktiviteter är
exempel på identifierade utmaningar i förvaltningarna för att bedriva internationellt
arbete. En ytterligare aspekt som understryker behovet av en revidering, är att det
pågår ett antal regionala strategiska processer som en internationell strategi behöver
ha samstämmighet med. Det handlar om regional utvecklingsstrategi (RUS), nytt
regionalt tillväxtprogram, en regional finansieringsstrategi, nya regionala program för
Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Därtill pågår etableringen av stödfunktionen projektkontor och finansieringsteam i Regionstyrelseförvaltningen samt
projektet Vägar till hållbar tillväxt. Därtill har ett av de internationella nätverken som
pekas ut i strategin, B7, avslutats.
Arbetet med en revidering föreslås ske under hösten 2020, vilket möjliggör för
regionstyrelsen att fatta beslut om förslag till Internationell strategi för Region
Gotland 2021-2024 vid regionstyrelsens sammanträde den 16 december 2020.
Regionfullmäktige kommer då kunna fatta beslut vid ett sammanträde under andra
kvartalet 2021.
Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål. Den internationella strategins
mål är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det
internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat
lärande och kunnande, för att utveckla mervärden i verksamheterna.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-21
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Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027
godkänns och överlämnas till Region Kalmar län enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Regionstyrelsen i Kalmar län beslutade den 13 maj 2020 att remittera förslag till
strategi för smart specialisering 2021–2027. Från och med 2021 är det ett förhandskrav från Europeiska kommissionen att alla svenska regioner har en strategi för smart
specialisering för att få tillgång till medel från EU:s fonder och program. Medel från
EU kan användas till att bygga upp innovationskapaciteten och öka konkurrenskraften genom ökat kunskapsinnehåll och höjd produktivitet.
Strategin syftar till att stödja det innovationsfrämjande och tillväxtfrämjande arbetet
som görs av olika offentliga aktörer i Kalmar län för att bidra till tillväxt och ökad
konkurrenskraft. Smart specialisering är en metod för att identifiera fokusområden
dit resurser för innovation och kunskapsdriven ekonomi kan riktas. Strategin ska
bygga på regionens förutsättningar, kompetenser, konkurrensfördelar och potential.
Den ska även ha en metod för uppföljning och utvärdering.
Region Kalmar län ser gärna att remissinstanserna lämnar synpunkter på strategin
och framförallt med fokus på följande prioriterade områden:
-

Föreslagen målbild
Föreslagna områdesval
Föreslagen uppföljning, utvärdering och styrning

Region Kalmars remiss ger en mycket god bild över vad Smart Specialisering innebär
och ger en analytisk överblick av Kalmar läns näringslivsstrukturs komparativa
fördelar. Samtidigt sätter beskrivningen Kalmar län i ett nationellt sammanhang och
visar även på likheter och komplement med angränsande län.
Strategin innehåller tydliga kriterier för urval av styrkeområden. Intressant och
förtjänstfullt med att gruppera omfattade branscher under begreppet bioinnovation.
Genom att gruppera olika näringsområden så minskar risken för att strategin ska
medföra vissa inlåsningseffekter. Strategin berör frågan om specialisering versus
smart specialisering, och den relaterar styrkor och utvecklingsbehov för bioinnovation, e-hälsa samt industriell omställning. Framställningen är bra för att signalera
forts
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vikten av fokus för framtida investeringar i innovationsinfrastruktur, forskning och
innovationssamverkan. Strategins stora förtjänst är att visa på möjligheter för valda
områden med bioinnovation som specialiseringsområde, e-hälsa som utvecklingsområde, samt industriell omställnings som ett kapacitetsområde. Akademins styrkeområden i Kalmar län beskrivs, men det skulle ha varit intressant att få veta mer om
utgångsläget för samverkan mellan akademin och näringslivet dels i befintliga
innovationsmiljöer, dels den strategiska samverkan (alltså via Tillväxtforum).
Strategin hade även kunnat innehålla en generell diskussion om hållbarhet och hållbar
tillväxt.
Region Gotland välkomnar möjligheten att få ha tagit del av Region Kalmars remissförslag och ser fram emot framtida samarbeten och erfarenhetsutbyte inom vårt
gemensamma NUTS område, Småland och öarna.
Region Kalmars remiss ger en mycket god bild över vad Smart Specialisering innebär
och ger en analytisk överblick av Kalmar läns näringslivsstrukturs komparativa
fördelar. Samtidigt sätter beskrivningen Kalmar län i ett nationellt sammanhang och
visar även på likheter och komplement med angränsande län. Strategin innehåller
tydliga kriterier för urval av styrkeområden. Intressant och förtjänstfullt med att
gruppera omfattade branscher under begreppet bioinnovation. Genom att gruppera
olika näringsområden så minskar risken för att strategin ska medföra vissa inlåsningseffekter. Strategin berör frågan om specialisering versus smart specialisering, och den
relaterar styrkor och utvecklingsbehov för bioinnovation, e-hälsa samt industriell
omställning. Framställningen är bra för att signalera vikten av fokus för framtida
investeringar i innovationsinfrastruktur, forskning och innovationssamverkan.
Strategins stora förtjänst är att visa på möjligheter för valda områden med bioinnovation som specialiseringsområde, e-hälsa som utvecklingsområde, samt industriell
omställnings som ett kapacitetsområde.
Akademins styrkeområden i Kalmar län beskrivs, men det skulle ha varit intressant
att få veta mer om utgångsläget för samverkan mellan akademin och näringslivet dels
i befintliga innovationsmiljöer, dels den strategiska samverkan (alltså via Tillväxtforum).
Strategin lyfter även fram den europeiska S3-plattformen som en viktig arena, samt
att Region Kalmar kommer involvera sitt Brysselkontor aktivt i arbetet med att ta
tillvara Kalmar läns möjligheter till innovationssamarbeten i EU.
Strategin hade även kunnat innehålla en generell diskussion om hållbarhet och hållbar
tillväxt.
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Region Gotlands arbete med Smart Specialisering är delvis påbörjat i arbetet med att ta
fram en ny regional utvecklingsstrategi samt i vårt Tillväxtprogram där två styrkeområden pekas ut samt ett antal utvecklingsområden. Arbetet inför EU:s nya
programperiod signalerar att för att kunna få medel från EU:s fonder och program så
måste regionerna ha en Smart Specialiseringsstrategi. Region Gotland står inför några
val. En del regioner utvecklar en Smart Specialiseringsstrategi i sin regionala
utvecklingsstrategi. Ett alternativ är att utveckla en strategi i samband med översynen
av Tillväxtprogrammet så att en del av programmet utgörs av en Smart Specialiseringsstrategi och en del regioner gör såsom Kalmar har gjort och arbetat fram ett särskilt
dokument som utgör strategin.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-26
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•

Informationen mottages.

Utvecklingsutskottet informeras skriftligt om följande
I enlighet med Arbetsgång för Region Gotlands övergripande internationella och EU-relaterade
ärenden (RS 2018/454) redovisas här:
Reserapporter från nätverksmöten eller motsvarande deltagande via nätet:
-

Hansedagarna Brilon 2020, delegatsmötet den 5 juni 2020
CPMR Core Cohesion Group 5 juni 2020
CPMR Political Bureau 11 juni 2020
Clean Energy for EU Islands webbinarium om öars ekonomi den 17 juni 2020
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: Protokoll delegatsmöte Hansedagarna 2020, Verksamhetspresentation 2019-2020 The European Hanseatic Library.
Utvecklingsutskottet informeras även om att tidsplanen för OECD-studien är
förskjuten på grund av Corona-pandemin.
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Övrig information

Utvecklingsutskottet informeras om att Region Gotland sänder in en intresseanmälan
till Näringsdepartementet gällande en möjlig utökning av Fonden för rättvis
omställning (JTF).
Bakgrunden är att näringsdepartementet den 28 augusti 2020, meddelat att det finns,
mot bakgrund av den utökade budgeten för JTF, anledning att se över om JTF ska
utvidgas till att omfatta ytterligare geografiska områden och branscher i Sverige
utöver nuvarande förslag som gäller omställningen av stålindustrin i Övre Norrland.
Region Gotland anser att cementindustrin på Gotland kan omfattas av JTF.
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