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REGU § 55

Antagande av Regional utvecklingsstrategi
(RUS)

RS 2018/1237

Regionalt utvecklingsutskotts beslut

Ärendet återremitteras.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna och ge möjlighet för
partierna att få en politisk förankring av dokumentet. Ärendet återkommer till
arbetsutskottet 2020-12-02.
•

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 mellan varje val. Den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i regionen.
I mars 2019 beslutade regionstyrelsen om direktiv för projektet att ta fram en ny
regional utvecklingsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040
ska ersätta Vision Gotland 2025 som antogs 2008. Framtagandet har skett i en
process där statliga myndigheter, näringslivets organisationer, föreningsliv och
gotlänningar deltagit. En remissversion av Vårt Gotland 2040 var ute för synpunkter
mellan 3 mars 2020 till 31 maj 2020 och totalt inkom 131 remissvar. Dessa har
sammanställts och utgjort grunden för den omarbetning som skett under hösten
2020.
Förslaget till regional utvecklingsstrategi innehåller beskrivning av de gotländska
utgångspunkterna, en vision – Gotland, en kreativ ö med plats för hela livet och tre
övergripande mål till 2040. Målen är: Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle
med livskvalitet för alla, Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen och
Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft. Vidare finns tolv
effektmål, tio prioriteringar som ger vägledande inriktning för att nå målen och en
beskrivning av former för genomförande och samverkan. Tre genomförandeprogram
föreslås som ska ta arbetet vidare och konkretisera insatser för gemensam kraftsamling mellan gotländska utvecklingsaktörer. Vidare finns en beskrivning av hur
uppföljning, utvärdering och lärande ska ske, vilket behöver fördjupas i en särskild
plan som tas fram efter beslut om den regionala utvecklingsstrategin.
forts
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Regionala utvecklingsutskottet fick 2020-09-09, § 45 information om remissvaren
och vad förvaltningen skulle arbeta vidare med. Omarbetning har skett under
september och oktober.
Förvaltningen noterade i arbetet med remissammanställningen att det fanns ett
grundläggande stöd för den övergripande inriktningen och målsättningarna i förslaget
till ny regional utvecklingsstrategi. Samtidigt fanns en rad förändringsförslag att ta
fasta på och överväga i det fortsatta arbetet, avseende innehåll, begriplighet och
struktur. I arbetet med ett slutligt förslag har utgångspunkten varit att göra
förändringar i disposition och innehåll för att möta remissynpunkterna, men att det
ändå ska vara ett förslag som går att känna igen från remissversionen.
Utöver synpunkter från remissinstanserna har förvaltningen beaktat näringsdepartementets pågående arbetet med framtagande av en ny nationell strategi för hållbar
regional utveckling (som färdigställs under 2021) och pågående programmeringsarbete
för kommande strukturfondsperiod.
Förändringar av förslaget efter remissomgången.
Större förändringar som skett i förhållande till remissversionen är:
-

En mer innehållsmässigt sammanhängande strategi med en tydligare disposition.
Dispositionen har arbetats om i syfte att nå tydligare och mer sammanhållna
delar. Dispositionen utgår nu från nuläge (Gotländska utgångspunkter), önskat
läge (vision, mål, effektmål) och hur vi ska nå målen (prioriteringar, genomförandeformer). Till detta kommer uppföljning, utvärdering och lärande. En
illustration i förslaget visar de olika beståndsdelarna och hur de hänger samman.
Nuläge, utmaningar och förutsättningar fanns i flera olika delar av remissförslaget. Dessa har nu satts samman till ett sammanhängande inledande avsnitt
med rubriken Gotländska utgångspunkter. Avsnittet innehåller övergripande
utmaningar för Gotland, ö-lägets förutsättningar samt Gotlands samband med
omvärlden. Här finns också de genomgående perspektiven beskrivna.
Hållbarhetsperspektiven är utvecklade jämfört med remissversionen, där
demokrati, mänskliga rättigheter, barnrätt, jämställdhet och ett geografiskt
perspektiv finns med som centrala delar av hållbarhet.

-

Visionen densamma som i remissförslaget men visionstexten är kortad.
Visionen föreslås vara densamma som i remissförslaget. Visionstexten har kortats
ned betydligt jämfört med remissförslaget, för att bli mer kärnfull och för att inte
vara alltför lik måltexterna. Vision och visionstext föreslås vara:
o Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet
Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan människor och verksamheter utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och plats för
alla delar av livet, i alla åldrar.
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-

Formulering av de tre övergripande målen har kortats ned och måltexter justerats något.
I remissomgången fanns ett tydligt stöd för inriktningen i de övergripande målen.
I förslaget finns nu tre övergripande mål, med kortare formuleringar, färre svåra
ord och med måltexter som justerats något utifrån remissynpunkter. Ordet
klimatpositiv har tagits bort från målformuleringen av det andra målet nedan, i
måltexten (samt effektmål) tydliggörs ambitionen om ett klimatneutralt Gotland
till 2040. Det innebär att gå fem år före det nationella klimatmålet. Målen som
föreslås är:
o Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla
o Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen
o Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft

-

Effektmålen har setts över avseende antal och relevans.
I remissförslaget fanns 17 effektmål, i förslag till slutlig version finns 12 effektmål. De har setts över för att samtliga ska vara formulerade för att beskriva ett
tillstånd vi vill uppnå 2040. Till effektmålen ska indikatorer för att följa
utvecklingen sättas, det föreslås ske i en särskild plan för uppföljning, utvärdering
och lärande. Vid varje prioritering visas vilka effektmål de bidrar till att nå.

-

Insatsområden föreslås heta Prioriteringar och får en disposition med tydlig riktning framåt.
I remissförslaget fanns tio insatsområden med strategiska inriktningar (totalt
52 stycken) I remissomgången gavs stöd för att insatsområdena alla var relevanta
men att de föreslagna strategiska inriktningarna i varje insatsområde hade en
skiftande strategisk nivå. Vidare fanns synpunkter på ett för starkt fokus på
nuläge även i detta avsnitt, som ska visa en riktning framåt. Alla tio områden har
behållits och kallas nu prioriteringar. Prioriteringarna har fått en uppmanande
rubrik och inriktningarna för arbetet framåt tydliggörs i punktform inledningsvis i
varje avsnitt. Varje inriktning utvecklas i en text där motiv beskrivs. Den
strategiska nivån på inriktningarna har sett över, liksom antal (nu 38 stycken). Till
varje prioritering visas vilka effektmål och Agenda 2030-mål de har bäring på.

-

Styrkeområden för smart specialisering
För att möta remissynpunkter om att befintliga styrkeområden för smart
specialisering borde tydliggöras (besöksnäring samt mat- och livsmedel) samt att
eventuellt ytterligare styrkeområde borde lyftas, så finns det nu utvecklat i
prioriteringen Stimulera innovation och förnyelse. Eftersom processen kopplat
till regionala strukturfondsprogram för perioden 2021-2027 pågår intensivt
hösten 2020, så finns ett tredje styrkeområde med i förslaget till ny RUS. Det är
näringslivets energiomställning.

-

Genomförande och uppföljning har förtydligats, liksom Region Gotlands olika roller
Tre områden för samhandling fanns med i remissförslaget, men mycket kort
beskrivet. Nu har avsnittet kring genomförande, tre genomförandeprogram
definieras inklusive syftet med dessa. Hur Region Gotland avser att samordna
insatser för genomförande och följa upp resultat är också förtydligat, men en
särskild plan för uppföljning, utvärdering och lärande behöver tas fram kopplat
till Vårt Gotland 2040.
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Vårt Gotland 2040 är inte enbart Region Gotlands strategi, det är Gotlands
strategi, där syftet är att många ska bidra i genomförandet. I remissomgången
fanns synpunkter på att Region Gotlands roll i genomförande skulle beskrivas
mer, liksom förhållandet mellan RUS och översiktsplanen, ÖP. Det har därför
lagts till.
-

Kris, sårbarhet och beredskap mer aktuellt och lyfts i flera delar av förslaget.
Mot bakgrund av den pågående pandemin kom flera remissynpunkter rörande
kris, sårbarhet och beredskap. Bland annat fanns förslag på att det borde utgöra
ett eget avsnitt. De utmaningar som Covid 19-pandemin satt ljuset på och de
effekter som i nuläget kan bedömas, har vävts in samtidigt som det ännu finns
stora osäkerheter vad gäller långsiktiga effekter. Att ha en god förmåga att kunna
hantera samhällsstörningar är nödvändigt inte enbart för att kunna hantera den nu
pågående pandemin. Frågor om kris, sårbarhet och beredskap är tvärsektoriella
och har förtydligats i flera olika delar av förslaget istället för att utgöra ett eget
avsnitt. Det finns tydligare beskrivet i avsnittet Gotländska utgångspunkter. I
prioriteringen Främja hälsa, delaktighet och trygghet finns inriktningen Öka
motståndskraften och säkerheten i samhället. Flera prioriteringar bidrar sammantaget till att nå effektmålet God förmåga och god beredskap att hantera samhällsstörningar, vilket framgår i förslaget.

Plan för uppföljning, utvärdering och lärande tas fram
Förvaltningen ser behov av att ta fram en särskild plan för uppföljning, utvärdering
och lärande, inklusive indikatorbilaga för att mäta effektmålen och följa utvecklingen.
I remissförslaget fanns skrivningar om att detta skulle tas fram till den slutliga
versionen av RUS. Det ska dock göras skyndsamt efter att beslut tagits i regionfullmäktige och kunna beslutas av regionstyrelsen det första kvartalet 2021.
Konsekvensanalys
Sammantaget är bedömningen att Vårt Gotland 2040 ger goda förutsättningar för en
långsiktig regional utveckling för Gotland.
Sociala och miljömässiga konsekvenser: Agenda 2030 är en utgångspunkt och de tre
hållbarhetsdimensionerna har genomsyrat arbetet med synsättet att social hållbarhet
är målet, miljön sätter ramarna och ekonomin är ett medel för hållbar utveckling.
Dessa genomgående perspektiv är viktiga även i genomförandet för att nå målen i
Vårt Gotland 2040. Jämställdhets- och barnrättsperspektiv samt ett geografiskt
perspektiv (hela Gotland) ingår som en del av hållbarhet.
Ekonomiska konsekvenser: syftet med en regional utvecklingsstrategi är att skapa
förutsättningar för en positiv utveckling för Gotland med fler företag, fler jobb, ökad
tillväxt och kunskapsintensitet i företagen. Det ger hållbara företag, ökad skattekraft
och en långsiktigt hållbar regional utveckling. När Gotlands samlade medel används
utifrån en gemensam riktning ger de bäst effekt. Grundtanken och syftet med en
stark samsyn kring Gotlands utveckling är att ta tillvara vinsterna med samordnad
och koordinerad handling mellan berörda aktörer. Det inkluderar även aktörer på
nationell och internationell nivå.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anette Jansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet begär att ärendet återremitteras för att ge möjlighet till politisk
förankring av dokumentet. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna
detta. Ärendet återkommer till arbetsutskottet 2020-12-02.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet
Tillväxtverket
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REGU § 56

Revidering Internationell strategi för Region
Gotland

RS 2020/1254

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen sänder förslag till reviderad internationell strategi för Region
Gotland 2021-2024 på remiss till Region Gotlands nämnder.

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 i Vision Gotland 2025. Målen 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 verksamheternas kvalitet.
Då de årliga uppföljningarna har visat att strategin fyller sitt syfte för inriktning och
avgränsning av det internationella arbetet, är förslaget till reviderad internationell
strategi för Region Gotland huvudsakligen en aktualiserad version. Mål och syfte är
desamma, liksom ansvarsfördelningen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att i den mån det finns risker eller problem
med strategins genomslag i nämnder och förvaltningar så beror det på andra orsaker
än strategins utformning. En revidering av strategin utgör ett tillfälle att samla in
erfarenheter och medskick från nämnder och förvaltningar kring internationellt
strategiskt arbete. Utfallet av en intern remiss till samtliga nämnder av förslaget bör
därför kompletteras med frågor kring hur de upplever att arbeta med strategin och
hur de ser på strategins genomslag i den egna verksamheten.
Region Gotlands internationella strategi 2017-2020 har varit betydelsefull för att ge
ramar och tydlighet avseende mål, samarbeten i internationella nätverk, samt ansvarsfördelning och roller för olika funktioner i Region Gotlands interna organisation. Det
visar den årliga uppföljningen av Region Gotlands internationella strategi 2017-2020.
Uppföljningen visar även att integrering av det internationella arbetet, omvärldsbevakning och samarbeten inom de prioriterade internationella nätverken bedrivs i
varierande omfattning och intensitet av förvaltningarna. Inom ramen för Region
Gotlands interna internationella nätverk har några faktorer som påverkar
genomförandet identifierats:
forts
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Det finns ett intresse och en nyfikenhet att arbeta med internationella projekt och
samarbeten, samtidigt så sätter resurser i form av tid, konkurrerande uppdrag och
budget ramar för vad som hinns med.
Det finns en vana av att arbeta med projekt som arbetsform och i nätverk, men
linjeorganisation och projekt måste koppla an till varandra, för att projektresultat ska
ge mervärde.
Det finns erfarenheter av att söka externfinansiering inte minst från nationella källor,
men det behövs stöd i omvärldsbevakning av internationella utlysningar och i
ansökningsförfarandet samt i rapporteringen.
Regionstyrelseförvaltningen ser att etablerandet under 2020 av projektkontoret på
avdelningen för regional utveckling (RU) ökar möjligheterna för förvaltningarna att
få stöd i att utveckla sina verksamheter med att driva fler externfinansierade och
internationella projekt. Projektkontorets huvudsakliga inriktning är inte internationalisering i sig. Men den internationella strategins inriktning mot omvärldsbevakning, nätverkande och extern finansiering ligger i linje med projektkontorets
funktion. Projektkontoret och EU-samordnaren är dessutom del av den funktion
som kallas finansieringsteamet på RU, vilket ger samordningsvinster.
För att få en aktualiserad bild av läget i nämnder och förvaltningar, vore det värdefullt att i samband med en revidering låta nämnder och förvaltningar signalera
erfarenheter och medskick kring hur de ser på att arbeta med internationellt samverkan och internationella projekt. Därför föreslås en remissperiod från den 1 januari
2021 till den 15 mars 2021.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Region Gotlands nämnder
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REGU § 57

LONA 2021 ansökan om lokala naturvårdsprojekt

RS 2020/1572

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Regiondirektören får delegation på att underteckna LONA- ansökan.
• Ansökan inges till Länsstyrelsen i Gotlands län.
•

Sedan 2004 har kommuner genom sina respektive länsstyrelser kunna söka statligt
stöd för naturvård. Detta är ett arbete som regionen åtagit sig inom ramen för
ordinarie arbete, men på senare år har beloppen inom LONA vuxit så att de
sammantaget överskrider delegationsramarna för projekt. Beviljade pågående projekt
har ett projektvärde på över åtta miljoner kronor.
Årets ansökan om statligt stöd till lokala naturvårdsprojekt 2021-2025 gäller tre
projekt inom ideell sektor, ett projekt riktar sig till mellanstadieelever över hela
Gotland, de andra två är mer lokala. Ett riktar sig till boende runt Ängmansviken på
Östergarnslandet och ett är en lokal biotopskyddsinsats för hotade arter av vildbin på
en plats vid golfbanan i Slite. Totalt ansöker projekten om 325 000 kr i 50 % stöd.
Förvaltningens bedömning är att möjligheten till ekonomiskt stöd genom LONA
bidrag är av avgörande betydelse för att förverkliga de projekt som LONA stödjer.
Särskilt gäller det projekt hos de ideella föreningar som arbetar med naturvård.
LONA ger möjlighet att få räkna ideella insatser som motfinansiering till kontanta
bidrag. Det ger ekonomisk möjlighet att täcka direkta kostnader för föreningens
insatser. De föreningar som nu ansöker om LONA-projekt har mycket olika
inriktning och målgrupper, även projekten skiljer sig åt. Alla projekten kan var och en
på sitt vis bidra till miljömålen. Bedömningen är att alla tre kan ingå i årets ansökan.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 58

Status och uppdatering för projektet
”Gemensam Digital Plattform för Gotland”

RS 2020/556

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Projektet Gemensam Digital Plattform för Gotland innehåller en utveckling av den
gotländska varumärkesplattformen, en ny www.gotland.com, en verktygslåda samt ett
stort fokus på samverkan. Denna information kommer att fokusera på varumärkesplattform, samt ge en inblick i den nya gotland.com samt verktygslådan.
Varumärkesplattformens mest strategiska delar: vision och kärnvärden är en del i den
Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) och når däri förankring och följer en tydlig
beslutsprocess. Inom ramen för projektet Gemensam Digital Plattform Gotland
pågår även ett arbete för att definiera position och budskap.
Position: En position måste vara sann och unik, och samtidigt engagera målgrupperna.
Gotland är den enda regionen som också är en ö, så allt som tar sin utgångspunkt i det
är både sant och unikt. För att engagera boende, besökare, inflyttande och företagare,
måste vi förstås påtala alla fördelar med Gotland. Men, vi tror också att vi ska vara
trovärdiga, och inte hemfalla till den onyanserade skönmålning som de flesta andra
platsers position är grundad på.
Så, när vi ärligt beskriver, eller till och med ”säljer” vår plats, måste öns alla aspekter
komma med – men på ett sådant sätt att summan blir övervägande positiv, attraktiv.
Vi står stolt upp för hur det är och är trygga i insikten att det positiva är starkt.
Livet på en ö är ibland litet kärvare och kanske bökigare. Det är inte lika lätt att ta sig
dit eller därifrån, och en ö har naturliga begränsningar.
Men samtidigt är Gotland en ö full av unika upplevelser, egenskaper och människor.
En ö och en befolkning med egen identitet. En plats som ger livskraft, ett samhälle
som omfamnar omställning och hållbarhet. Gotland är fullt av möten och kontraster.
Genom att vara ärliga och raka kan vi mer ohämmat blåsa på med de positiva sidorna
av livet på Gotland. Genom att positionen är en formel, blir kommunikationen
flexibel. Det blir ärligt, egensinnigt och attraktivt.
Budskap: Med en position som bygger på en formel, snarare än en slogan, kan vi
flexibelt bygga våra budskap. Påvisa våra styrkor, kopplade till den sanning det
innebär att vi är en ö.
forts

13 (36)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 58 forts
RS 2020/556

Gotland.com skall inspirera kring hur det är att Bo & leva, Arbeta & verka, Besöka &
uppleva, samt Resa hit & runt.
Verktygslådan är riktad mot främst SMF, med fokus på att:
-

Stärka attraktionskraften genom synlighet på den publika sidan och stöd i sin
egen marknadsföring.
Främja samverkan kring det gotländska varumärket och mellan aktörer.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karin Bill, strateg, regionstyrelseförvaltningen och Paula
Cederberg Ahlsten, projektledare, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 59

Gemensam digital plattform - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/556

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar Region Gotlands projekt Gemensam Digital
Plattform Gotland med 50 procent av projektets faktiska kostnader sammanlagt
högst 3 448 193 kronor, varav 2 066 493 kronor ur 2021 års anslag 1:1, 1 107 273
kronor ur 2022 års anslag 1:1 och 266 427 kronor ur 2023 års anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det operativa
regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

Projektet är en fortsättning på den pågående förstudien av en digital gemensam
plattform för Gotland, där genomförda workshops och intervjuer alla visar på en
efterfrågan och en positiv inställning från målgrupperna gällande en gemensam
digital plattform. Budskapet har varit enhälligt från näringslivet och de aktörer från
civilsamhälle och andra pågående projekt som vi varit i dialog med. Detta är
någonting som är efterfrågat – som behövs.
Projektet Gemensam digital plattform för Gotland ska bidra till stärkt attraktionskraft för Gotland och skapa ett fönster mot omvärlden som stärker hela Gotland
som ett hållbart resmål året runt och som en attraktiv plats att bo, leva och verka.
Den digitala plattformen har som mål att skapa nytta för olika grupper och
branscher, drivna av en mångfald av SMF inom främst Gotlands styrkeområden,
men även vara tillgängligt för övriga branscher, civilsamhället, och andra pågående
projekt.
I plattformen kommer det att finnas en verktygslåda som ger SMF verktyg att
utveckla sin egen marknadsföring och ökade förutsättningar för hållbar tillväxt. Detta
kan vara kommunikativt material, som bilder, texter på olika språk och kortare filmer;
fritt material som kan användas för att lättare använda sig av varumärket Gotland i
sin marknadsföring. Projektet kommer även att erbjuda utbildning om den digitala
plattformens syfte, funktionalitet och användning för att ge ökad kunskap om hållbarhetsaspekter, det gotländska varumärket och hur SMF kan dra nytta av - och bidra
till - det i sin egen verksamhet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 59 forts
RS 2020/556

En mycket central del i projektet är att skapa stärkt samverkan. En digital hub där
Region Gotland, näringsidkare samt civilsamhälle och akademi kan samverka för att
stärka såväl Gotlands attraktionskraft som den enskilde aktörens möjligheter att
marknadsföra sig.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Gemensam Digital Plattform Gotland
ligger i linje med de ambitioner som Region Gotland har både i den överliggande
strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Även i den RUS, som nu är på remiss, utpekas en av de viktigaste utmaningarna: att
det bli fler bofasta i arbetsför ålder, vilket plattformen kommer stödja. Även samverkan mellan Region Gotland och lokala aktörer är en tydlig framgångsfaktor, vilken
skapar nya förutsättningar genom den digitala plattformen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 60

Zero - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder

RS 2020/578

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar Science Park Gotlands projekt Zero med 50
procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 6 402 105 kronor,
varav 2 841 079 ur 2021 års anslag 1:1, 2 841 079 kronor ur 2022 års anslag 1:1
och 719 947 kronor ur 2023 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet
har beviljats finansiering från det operativa regionalfondsprogrammet Småland
och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

Projektet ska stärka gotländska startups innovations- och konkurrenskraft. Det sker
genom utvecklingsprocesser som Science Park Gotland har integrerade arbetssätt för,
vilka stärker företagsutveckling av hållbara affärsmodeller utifrån Agenda 2030 och
klimatutmaningen.
Projektet avser att ta vara på den tillväxtpotential som finns för nybildade företag
som kan möta marknadens krav på långsiktigt hållbara produkter och tjänster.
Deltagande företag kommer att få tillgång till testbäddar och prototyputveckling för
utveckling av produkter/tjänster samt till internationella nätverk för lansering av sina
produkter/tjänster. Samarbete kommer att ske med aktörer för hållbarhet och
affärsutveckling lokalt, regionalt och nationellt samt med företag på ön. Projektet
förväntas leda till att inkubatorn har välintegrerade smarta processer, metoder och
verktyg inom hållbarhet genom hela inkubationsprocessen som stärker nybildade
företags konkurrenskraft.
Nya företag som testat sina produkter/tjänster vid lokala testbäddarna hos etablerade
SMF har lett till affärskontakter dem emellan. På sikt förväntas det leda till att
gotländska företag lägger mer resurser på att erbjuda marknaden produkter/tjänster
som bidrar till att möta Agenda 2030. Det ger i sin tur ökad regional konkurrenskraft
för produkter/tjänster från Gotland ut på en större marknad.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Zero ligger i linje med Tillväxtprogrammet där hållbar tillväxt för stärkt attraktionskraft prioriteras och näringslivets
förutsättningar både för nya och växande företag skall bidra till övergripande målen
befolkningsökning, positiv sysselsättningsutveckling och skattekraftsutveckling.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 60 forts
RS 2020/578

Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 där Gotland skall vara ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande samt att det gotländska näringslivet
kännetecknas av att gotländska varor och tjänster har ett högt förädlingsvärde och i
ökad omfattning marknadsförs och säljs utanför Gotland. Projektet kan även bidra
till ambitionen i Vårt Gotland 2040 (RUS) inom området Innovationer och forskning
där UUCG:s roll som motor för samhällsutvecklingen på Gotland beskrivs.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 61

Innovationssystem Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/579

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar projektet Uppsala universitets projekt ”Innovationssystem Gotland” med 50,00 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt
högst 7 709 967 kronor, varav 3 437 703 kronor ur 2021 års anslag 1:1,
3 511 198 kronor ur 2022 års anslag 1.1 och 761 066 kronor ur 2023 års anslag 1.1,
regionala tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det operativa
regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

Den hälsorelaterade ekonomin karakteriseras av en bransch med kunskapsintensiva
verksamheter där avancerade produkter och tjänster är en del av vardagen, den utgör
också en samhällsutmaning i såväl demografiperspektiv som ökade driftsutgifter.
Samtidigt finns här en stor potentiell innovations- och utvecklingskraft som kan
frigöras genom en samarbetsmodell mellan praktiska utförare inom verksamheterna
och forskare. Genom att medarbetare inom vårdsektorn på ett tidigt idéutvecklingsstadium praktiskt kan pröva olika metoder, följs och lotsas idéerna vidare till
matchande forum via innovationslotsar och möta antingen marknaden via
inkubatorn Science Park Gotland eller förvaltas i den egna organisationen.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Innovationssystem Gotland ligger helt
i linje med Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 insatsområde ”Företagsfrämjande och nyindustrialisering”. Även den rapport som ligger till grund för
Hållbara Gotland där regeringens företrädare speciellt preciserar behovet av ökad
innovationsgrad är starkt relaterad till projektet.
Projektet överensstämmer väl med Region Gotlands ambitioner i det pågående
arbetet med Regional utvecklingsstrategi (RUS) Vårt Gotland 2040, där dialogprocessen tydligt visar på behovet av ökad innovation som hävstång till utmaningar
inom hållbar omställning och demografisk utveckling. Strategisk inriktning som
nämns i strategin prioriterar bl a insatser som stimulerar samspel mellan näringsliv,
akademi, offentliga myndigheter och föreningslivet för stärkt innovationsförmåga
vilket projektet har för avsikt att arbeta med. I Europa 2020-strategin kopplar
projektet till Smart tillväxt genom att höja kunskapsnivå och innovationsförmåga
inom hälso- och sjukvård på Gotland.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 61 forts
RS 2020/579
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Uppsala Universitet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 62

OUT – Experience Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/558

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar RF-Sisu Gotlands projekt OUT – Experience
Gotland med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt
högst 4 159 227 kronor, varav 1 772 587 ur 2021 års anslag 1:1, 1 782 587 kronor
ur 2022 års anslag 1:1 och 604 052 kronor ur 2023 års anslag regionala
tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det operativa
regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-04-29.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

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 ett 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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 62 forts
RS 2020/558

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.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
RF-Sisu Gotland
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 63

Vägar till hållbar utveckling - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2019/1351

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar Region Gotlands projekt Vägar till hållbar
utveckling med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst
3 969 168 kronor, varav 2 345 240 kronor ur 2021 års anslag 1:1 och 1 623 928
kronor ur 2022 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats
medel från Tillväxtverket för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 – 2022-09-20. Slutredovisning ska inkomma
senast 2022-10-31.
•

Riksdagen beslutade om ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken i december
2019:
”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet”.
Med utvecklingskraft avses kraft att skapa en social, miljömässig och ekonomisk
hållbar utveckling som också främjar en hållbar strukturomvandling och utveckling
av näringslivet. Stärkt lokal och regional konkurrenskraft innebär att skapa förutsättningar för näringslivet att stärka både sin produktivitet och sina möjligheter att
utveckla nya och hållbara verksamheter, affärsmodeller och marknader. Den
regionala tillväxtpolitiken ska dels främja utvecklingen av hållbara och effektiva
institutioner och innovationsmiljöer, dels mer direkt främja en ökad konkurrenskraft
i företagen, exempelvis genom kapitalförsörjning. I detta sammanhang ska också
noteras att regeringen har ett särskilt mål för jämställd regional tillväxt.
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Gotland ansvar för att planera,
leda och samordna genomförande och uppföljning av den regionala tillväxtpolitiken.
Det nya och förtydligade målet innebär en tydligare direktionalitet för politikområdet,
dvs en ökad tydlighet i att riktningen för den regionala tillväxtpolitiken är en hållbar
utveckling. Med detta följer behovet av att ur ett institutionellt perspektiv utveckla
organisering och styrning av uppdraget för att främja en hållbar strukturomvandling
och utveckling av det gotländska näringslivet och samhället.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 63 forts
RS 2019/1351

Projektet Vägar till hållbar utveckling fokuserar på att ta ett helhetsgrepp om alla tre
hållbarhetsdimensioner; sociala, miljömässiga och ekonomiska. Projektet utgår från ett
intersektionellt perspektiv där insatser och aktiviteter analyseras avseende kön, ålder,
bakgrund och plats. Projektet tar sin utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret
och behovet av att inom Region Gotland genomföra ett internt omställningsarbete
och stärka regional samhandling för att bidra till en hållbar utveckling på Gotland.
Omställningsarbetet innefattar att växla över till ett mer strategiskt och programlagt
utvecklingsarbete (inkluderat en tydligare förändringslogik) som ska bidra till
investeringar i hållbara förändringar och därmed till målet för politikområdet, målen i
den kommande regionala utvecklingsstrategin samt till det aktuella projektets
målsättningar.
Ansökan innehåller, utifrån utlysningens struktur, fyra delprojekt:
-

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.
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 utvecklad målstyrning och en tydlig förändringslogik.
Projektets insatser ska göra avtryck i samhället och ha potential att ge bestående
effekter avseende hållbarhet. 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. Beslutsmotiveringen är att insatserna bedöms bidra till hållbarhetsmålen i gällande tillväxtprogram och kommande regional utvecklingsstrategi, liksom till målen för Agenda
2030.
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 63 forts
RS 2019/1351

Generellt antas en högre grad av integrering av sociala och miljömässiga perspektiv i
det regionala tillväxtarbetet generellt ha en positiv betydelse för utvecklingen till en
större hållbarhet vad gäller nedan nämnda perspektiv samt även vad gäller
perspektiven klimat/energi och miljö- samt integrations- och mångfaldsperspektiv.
Barnkonsekvenser
Enligt artikel 3.1 i konventionen om barnets rättigheter ska en prövning av barnets
bästa göras i alla frågor som rör barn. Prövningen gäller det enskilda barnet, barn
som grupp och gruppen barn. Bedömningen är att projektet bidrar till en ökad
hållbarhet vilket påverkar barn positivt. Intressekonflikter avseende barn har ej
identifierats och kompenserande åtgärder bedöms inte finnas behov av.
Jämställdhet
En av projektets hörnstenar är intersektionalitet där jämställdhet ingår och projektet
syftar till att införa en systematik kring könsuppdelad statistik och analys i relation till
det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Projektets effekter för kvinnor och
män, flickor och pojkar bedöms vara positiv på kort och lång sikt.
Landsbygdsperspektiv
Projektet ska främja en hållbar utveckling på hela Gotland, varför påverkan på landsbygdsperspektivet bedöms vara positiv. De analyser som ska göras inom projektet
kommer att utgå ifrån ett intersektionellt förhållningssätt. Detta inkluderar stadlandperspektiv och platsens betydelse som en parameter utifrån vilken insatser
bedöm utifrån.
Ekonomiska konsekvenser
Projektet bedöms inte påverka det ekonomiska perspektivet negativt, varken på
koncernövergripande eller annan nivå. Projektet bedöms främja ett mer hållbarhetsorienterat näringsliv, vilket också innebär nya affärsmöjligheter.
Projektet kommer att möjliggöra förbättring och utveckling av förvaltningens interna
arbete med hållbart regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Uppsala Universitet Campus Gotland
Region Gotland, Avdelningen för regional utveckling
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REGU § 64

En hållbar besöksnäring efter coronapandemin - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder

RS 2020/1589

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Projektet ska förbättra förutsättningarna för företag och företagare att komma stärkta
och långsiktigt hållbara ur pandemin Covid-19. Besöksnäringen är ett identifierat
styrkeområde som skapar jobb och tillväxt på Gotland, där Gotlands besöksnäring
står för en tredjedel av Gotlands totala ekonomi. Det är viktigt i återhämtningsarbetet
under och efter pandemin att det utgår från de 12 hållbarhetsprinciperna för en
hållbar besöksnäring utifrån målen i Agenda 2030. Det sker genom insatser som tar
fasta på krisen som en möjliggörare för hållbar utveckling i företagen, projektaktiviteter som skapar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet riktade främst till
små och medelstora företag i kris på Gotland. Projektet innebär också samverkansinslag med andra destinationer (Öland och Västervik) som möter samma utmaningar
och är i behov av samma effektmål, vilket möjliggör ett gemensamt lärande både
under och efter projektperioden. Extra fokus läggs på områden som varit utsatta på
Gotland på grund av ö-läget, som till exempel företag inom ”Möten & Evenemang”.
Fokus läggs även på områden som i den regionala utvecklingsstrategin ses som
generella problem men som nu i pandemins spår blivit till en krisanledning för
företagen till exempel de gotländska företagens låga digitaliseringsmognad. Projektaktiviteterna berör stödfunktioner och kompetensutveckling inom områdena affärsutveckling, samverkan och utbyte, ledarskap, exportmognad och digitalisering.
Aktiviteterna i projektet är riktade direkt till företagen och består av fyra utvecklingsoch uppbyggnadsfaser med fokus på hållbarhet inom ovanstående samt omställningsförmåga, återhämtningsförmåga och framtidssäkring. Aktiviteterna kompletterar och
knyter an till den handlingsplan för gotländska besöksnäringsstrategin som redan
finns antagen, men med tydligt fokus på att stärka företag i Covid-19-relaterad kris.
De fyra aktivitetspaketen löper parallellt då olika företag kan vara i behov av olika
insatser, och under hela projektet pågår utvärdering och lärande, kommunikation av
projektets resultat och delmål för implementering och spridning av projektets resultat,
effekter och strategiska påverkan. Aktiviteterna sker i tätt kunskapsutbyte och samarbete över regiongränserna med relevanta aktörer på Gotland, i Västervik och på
Öland och alla aktiviteter har sin grund i jämställdhet, miljö, likabehandling och ickediskriminering som verktyg för att nå resultat.
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Regionalt utvecklingsutskott
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REGU § 64 forts
RS 2020/1589

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet En hållbar besöksnäring efter coronapandemin ligger väl i linje med Regional besöksnäringsstrategin för Gotland. Projektet
ansluter väl till den avgörande förutsättningen för turismen och besöksnäringen att
utvecklas på ett hållbart sätt som tar hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi,
ekologi och den sociala aspekten.
Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i
den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020, där utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål är ett viktigt mål.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) föreslår att ärendet kompletteras med nya handlingar till regionstyrelsen. Ordförande föreslår därför att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan
eget yttrande. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att de bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2020-10-21
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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REGU § 65

Digital Hybridlösning Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/1587

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Den gotländska besöksnäringen har påverkats av den pågående pandemin som
begränsar människors möjlighet att resa och samlas. Pandemin har framförallt
påverkat lokala företag och arrangörer av möten, konferenser och kongresser som
under året tappat viktiga intäkter. Mot denna bakgrund vill projektet Digital
Hybridlösning Gotland ta fram och erbjuda en digital hybridlösning för möten,
konferenser och kongresser som kan användas av lokala gotländska företagare.
Projektet riktar sig till mötes-, konferens- och kongressarrangörer som är verksamma
på Gotland. Dessa utgör projektets primära målgrupp. På lång sikt vill projektet
stärka och skapa nya intäkter till besöksnäringen samt etablera Gotland som en
ledande mötesplats för digitala hybridmöten.
Projektägare är Gotlands Besöksnäring AB och projektet kommer att drivas i regi av
Gotland Convention Bureau (GCB). Tidsramen för projektet är satt från 2020-11-01
till 2022-07-31.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Digital Hybridlösning Gotland
överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har i den överliggande
strategin Vision Gotland 2025 samt i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Projektet är även i linje med Regional besöksnäringsstrategi för Gotland, där möten,
konferenser och kongresser är identifierat som ett viktigt utvecklingsområde. Dels
genom att projektet syftar till att öka samarbetet inom besöksnäringen mellan
aktörer. Dels genom att det bidrar till vidareutveckling av en hållbar besöksnäring.
Projektet överensstämmer även den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som är på
remiss. Framförallt i relation till fokusområdet näringslivsutveckling och dess
strategiska inriktning, inom vilken Region Gotland prioriterar insatser som bland
annat ”främjar digitaliseringens möjligheter när det gäller innovation och teknikutveckling för en ökad hållbarhet.”
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Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) föreslår att ärendet kompletteras med nya handlingar till regionstyrelsen. Ordförande föreslår därför att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan
eget yttrande. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att de bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2020-09-04
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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REGU § 66

Redovisning av projektverksamhet 1:1medel för 2020

RS 2020/140

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Inom Hållbara Gotland-programmet har utbetalningar till projekt och företagsstöd
gjorts på ca 7,3 mnkr under 2020. Innan året är slut kommer ytterligare ca 5 mnkr
betalas ut. Hållbara Gotland-programmet avslutas den 31oktober 2020.
Av det ordinarie anslaget har ca 12,5 mnkr betalats ut januari – september 2020.
Ytterligare ca 12 mnkr av ordinarie anslag kommer att betalas ut i år.
Coronapandemin har hittills påverkat pågående projekt mycket negativt. Många
projekt har stora budgetposter för konferenser, resor och logi som inte har blivit av.
En del av aktiviteterna skjuts på framtiden och en del blir inte av över huvud taget.
En del projekt kan förlängas och en del går inte att förlänga på grund av medfinansiärers regler.
Till skillnad mot vår förra prognos kommer vi att klara gränsen för vårt anslag med
marginal. Prognosen är att totalt ca 24,5 mnkr av ordinarie anslag kommer att betalas
ut i år. Det återstå att se när ansökningar om utbetalningar från projekten kommer in
i november/december om projekten fortsättningsvis har haft svårt att upparbeta
kostnader och därför inte kommer att kunna rekvirera medel enligt plan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.

30 (36)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 67

Information. Rapportering Internationell
strategi 2020

RS 2020/160

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
I enlighet med Arbetsgång för Region Gotlands övergripande internationella och EU-relaterade
ärenden (RS 2018/454) redovisas:
Reserapporter från nätverksmöten eller motsvarande deltagande via nätet:
-

CPMR Political Bureau, den 29 oktober 2020
CPMR General Assembly, den 29 oktober 2020
SEF styrelsemöte den 22 september 2020
CPMR Island Commission plenary session, 20 oktober 2020
CPMR Baltic Sea Commission årsmöte (General Assembly), 21 oktober 2020
Inkomna inbjudningar till internationella konferenser och möten i Sverige och
utomlands
Övrigt från nätverken: UBC 30 år 2021, CPMR Sverige-möte den 14 oktober,
Gotland tar över samordningen.

Roland Engkvist informerar också om Fonden för en rättvis omställning (JTF) och
Gotland. I ett regeringsbeslut den 22/10 har Tillväxtverket fått i uppdrag att
undersöka om fonden även skulle kunna omfatta mineralindustrin. Tillväxtverket
genomför nu en förstudie om Gotland kan komma att omfattas. Region Gotlands
roll just nu är att besvara frågor och tillhandahålla relevanta dokument och analyser.
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Information. Uppdrag till statskontoret

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Regeringen har gett statskontoret i uppdrag att kartlägga vilka uppgifter som
regionerna och Gotlands kommun (regionerna) har genomfört eller genomför till
följd av regeringsbeslut som fattats med hänvisning till regionernas regionala
utvecklingsansvar.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
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Regionalt utvecklingsutskott
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REGU § 69

Information. Elflyg Gotland

RS 2020/1561

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Förvaltningen vill informera om hur förvaltningen arbetat och arbetar med att
bevaka frågan om utveckling av elflyg.
Under det gångna året har en projektarbetsgrupp på regionstyrelseförvaltningen
skapat sig en bild av status för utvecklingen av elflyg. Arbetsgruppens inriktning har
varit att undersöka förutsättningarna för att Gotland ska vara en av de första destinationerna för elflygplan. Arbetet har främst bedrivits genom omvärldsbevakning. Den
7 oktober i år släppte Trafikanalys en rapport i ämnet.
Sammantaget är marknaden för elflyg ung och mycket återstår i tid, pengar och
forskning till dess att elflyg kan ta marknadsandelar från befintligt flyg. Förutsättningarna för att kommersiella elflygplan ska kunna flyga till och från Gotland innan
decenniets slut framstår dock som goda.
Regionstyrelseförvaltningen ämnar fortsätta att bevaka frågan.
Förvaltningens bedömning är att frågan om elflyg är viktig att bevaka mot bakgrund
av flera styrkortsperspektiv, exempelvis ekonomi, samhälle och ekologisk hållbarhet.
Regionstyrelseförvaltningen ämnar fortsätta att bevaka utvecklingen av elflyg utifrån
ett klimat-, näringslivs- och transport- och infrastrukturperspektiv. Syftet är att
Region Gotland ska vara uppdaterade och också ha möjlighet att initiera eller delta i
seminarier eller projekt som kan främja utvecklingen för att Gotland ska bli en av de
första destinationerna för kommersiellt elflyg. Ett sätt att föra frågan framåt skulle
kunna vara att arrangera eller delta i ett seminarium under Almedalsveckan. Det är en
möjlig väg som förvaltningen ämnar undersöka vidare.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

33 (36)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-11
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Fördjupning - Besöksnäring

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Mats Jansson, näringslivsstrateg, regionstyrelseförvaltningen informerar om en
hållbar besöksnäring på Gotland. Han informerar om hur besöksnäringen påverkats i
samband med Covid 19.
Utvecklingsutskottet informeras också bland annat om:
-

Visionen - norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027.
Implementering - med 6 st handlingsplansområden.
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Fördjupning - Mat och livsmedel

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Beata Afzelius, strateg, regionstyrelseförvaltningen informerar om Gotlands mat- och
livsmedelsnäringar med en nulägesrapport och vad som händer framåt. Utvecklingsutskottet informeras också om olika projekt med nationella nätverk och om projektet
Vägar till hållbar utveckling.
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Fördjupning - Näringslivsklimat

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Johann Malmström, näringslivsstrateg, regionstyrelseförvaltningen informerar om
arbetet med ett förbättrat näringslivsklimat och utvecklingen på Gotland.
Utvecklingsutskottet informeras också bland annat om:
-

Insiktsmätningen.
SvN-rankning.
11 punkter för ett bättre näringslivsklimat.
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