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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 13

Arbetsformer för Regionalt
utvecklingsutskott

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Förvaltningen får i uppdrag att utifrån de diskussioner som förts återkomma till
sammanträdet i juni med en presentation av arbetsformer.

Den 25 oktober 2018 beslutade regionstyrelsen att inrätta ett regionalt utvecklingsutskott. Presidiet har nu tillsammans med regiondirektör Peter Lindvall och
utvecklingsdirektör Stefan Persson lyft arbetsformer för utskottet och diskuterat
planering, utförande och uppföljning.
Regionalt utvecklingsutskotts ledamöter lyfter tydligare strukturer, att involveras i ett
tidigare skede om vad som händer på nationell nivå samt bevakningar av programperioder, större utredningar och remisser som förslag på tydligare arbetsformer för
regionalt utvecklingsutskott.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utskottet föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utifrån de diskussioner som förts
återkomma till sammanträdet i juni med en presentation av arbetsformer.
Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls.
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 14

Förändrad styrning av Gotlands Filmfond AB

RS 2021/137

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen för beslut i
fullmäktige

Reviderad bolagsordning för bolaget antas som gällande från och med bolagets
nästkommande årsstämma.
• Reviderat ägardirektiv för bolaget antas som gällande från och med bolagets
nästkommande årsstämma.
• Befintligt aktieägaravtal mellan Region Gotland och Film Capital Stockholm AB
(tidigare Filmpool Stockholm-Mälardalen AB) upphävs, då Film Capital Stockholm
AB inte längre är aktieägare i bolaget.
• Till bolagets styrelseordförande utses Angelica Andersson Fihn samt till ledamöter
utses Karin Bill, Paola Ciliberto och Karin Winsnes.
•

Bolaget Gotlands Filmfond AB (svb) bildades 2009 av Gotlands kommun (nu
Region Gotland) och Filmpool Stockholm-Mälardalen AB (nu Film Capital
Stockholm AB). Detta för att fortsätta den investeringsverksamhet film som
Gotlands kommun hållit på med i flera års tid i förvaltningsform, under namnet
Gotlands Filmfond. Syftet var att separera den kommersiella investeringsverksamheten från Gotlands kommuns egen verksamhet, få bättre kontroll på utgifts- och
intäktsflöden samt att i samverkan med Stockholm stärka Gotlands position och
förmåga avseende investering i film. Vidare var också syftet att bidra till en klusterbildning för film i Fårösund i samverkan med filmutbildnings- och filmkulturverksamheterna i Gotlands kommun.
Verksamheten har sedan bildandet bedrivits i enlighet med ovanstående inriktning,
och investeringsmedel har löpande tillförts från Region Gotland. Under 2020 fattade
dock ägarna till Film Capital Stockholm AB beslut om att avveckla verksamheten och
likvidera bolaget. I samband med detta fattade regionfullmäktige beslut om att
förvärva de 20 % av aktierna som Film Capital Stockholm AB ägde, en affärs som
också genomfördes under hösten 2020. Region Gotland står därmed nu som ensam
ägare av alla aktier i Gotlands Filmfond AB (svb). Givet detta finns skäl att revidera
såväl bolagsordning som ägardirektiv, samt upphäva det mellan Region Gotland och
Film Capital Stockholm tecknade aktieägaravtalet.
Region Gotland för idag en dialog med Stockholm rörande samverkan inom filmområdet, vilket kommer som ett separat ärende till regionstyrelsen och regionfullmäktige Detta i syfte att hitta en fortsatt samverkan inom filmområdet, i syfte att
stärka genomförande av Filmstrategin för Gotland. I samband med detta finns det
också skäl att se över styrelsesammansättningen i bolaget och anpassa den utifrån en
ny situation.
forts
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REGU § 14 forts
RS 2021/137

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de initiala målen med bildandet av Gotlands
Filmfond AB (svb) har infriats samt att verksamheten än i dag fyller en viktig funktion,
som en del i Filmstrategin för Gotland. Anvisning: Förvaltningens bedömning och
motivering av förslaget till beslut. Vidare görs bedömningen att verksamheten kan och
bör fortsätta även om Region Gotland nu står som egen ägare av bolaget.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns goda förutsättningar för fortsatt
samarbete med andra regioner även utan ett delägande, och att synergierna från
samverkan kan nås även utan samägande.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-18
Skickas till
Gotlands Filmfond AB (svb)
Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant
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REGU § 15

Uppföljning av internationell strategi 2020

RS 2021/402

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen för beslut i
fullmäktige
•

Informationen godkänns.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs av regionfullmäktige,
2017-03-27, § 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.
Enligt strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas till Regionfullmäktige.
Uppföljningen syftar till att synliggöra det samlade internationella arbetet som
respektive förvaltning genomfört under året.
I instruktionen för årsredovisningen ombeds förvaltningarna återrapportera vilka
EU-finansierade och andra internationella projekt de har bedrivits under året, samt
övrigt internationellt arbete och resultat av det internationella arbetet.
Sammanfattningsvis så har 2020 präglats av pandemin. Effekterna för det internationella
operativa och strategiska arbetet i Region Gotlands förvaltningar och nämnder har varit
kännbara. Responsen har handlat om att digitalisera och att skjuta fram genomförandet
av aktiviteter som ej går att digitalisera. Bortsett från att ansöka om projektmedel från
EU-fonder, har nämnderna och förvaltningarna initierat få nya internationella utbyten
och samarbeten.
Samtidigt har etablerandet av funktionen med projekt- och finansieringskontor vid
Regionstyrelseförvaltningen medfört fler kontakter. Utfallet av intern dialog och
enkätresultat från projektägare som driver regionalt utvecklingsarbete på Gotland
visar på fortsatt behov av hjälp i förvaltningarna i att ta tillvara möjligheter med
internationella projektsamarbeten och internationalisering.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att omfattningen av arbetet 2020 med internationell samverkan, omvärldsbevakning och användning av extern medfinansiering
för projekt har påverkats i stor omfattning av den rådande pandemin Covid-19.
forts
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REGU § 15 forts
RS 2021/402

De förvaltningar som bedriver ett internationellt arbete har behövt ställa om och
ändra sina arbetsformer genom att digitalisera eller genom att skjuta fram de
aktiviteter som ej går att genomföra digitalt. Det finns få exempel på att nya
internationella samarbeten och utbyten har initierats. Däremot upprätthåller
förvaltningarna och nämnderna sina etablerade kontakter i de internationella
nätverken och samarbetena. Det kan även vara så att tillgängligheten till internationella utbyten har ökat för fler medarbetare och förtroendevalda, tack vare att
många erafenhetsutbyten sedan mars 2020 äger rum digitalt. Det går däremot inte att
fastställa i vad mån digitaliseringen kommer att förbli en betydelsefull kanal för internationella utbyten i förvaltningarnas verksamheter.
Förvaltningarna och nämnderna uppvisar olika inriktningar, intensitet och
omfattning i sina uppföljningsrapporter.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är ett mycket tydligt exempel på en förvaltning där man nått långt med att integrera det internationella arbetet i sina verksamheter. Under 2020 har dock de internationella utbytena pausats i flera avseenden,
samtidigt som det även finns många exempel på en övergång till digitala kanaler. Det
bedrivs internationella aktiviteter framförallt i gymnasie- och folkhögskoleverksamheterna. Förvaltningen använder sig av såväl extern medfinansiering som egna medel
för att bedriva sin internationella samverkan. Inom arbetslivsverksamheten har
integrations- och arbetsmarknadsenheten genomfört ett värdbesök på Gotland i
februari inom det ICLD-finansierade projektsamarbetet med Kibaha i Tanzania.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är ett tydligt exempel på en förvaltning som aktivt
deltar i kollegialt lärande och utbyte inom ramen för de prioriterade internationella
nätverken genom sitt mångåriga engagemang i nätverket Union of Baltic Cities,
Planning Cities Commission. Samhällsbyggnadsförvaltningen driver även ett
nationellt mycket uppmärksammat EU-finansierat projekt, DiSa – Digital samhällsbyggnad som under 2020 kommer tas vidare inom ramen för ett uppföljningsprojekt
som heter Digital dialog.
Regionstyrelseförvaltningen tar tillvara möjligheterna med de internationella
prioriterade nätverken för att stärka sin omvärldsbevakning, etablera kontakter och få
tillgång till kunskaper som används i utvecklingen av verksamheternas strategiska
inriktning. Samtliga aktiviteter i de internationella nätverk där regionstyrelseförvaltningen är verksam har digitaliserats. Förvaltningen medfinansierar även ett
stort antal regionala utvecklingsprojekt, och driver därtill själv ett antal utvecklingsprojekt med EU-finansiering.
forts
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REGU § 15 forts
RS 2021/402

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ett exempel på en förvaltning som använder sig
av SKR:s aktiva omvärldsbevakning av EU-frågor kring hälsa. HSF har under 2020
även beviljats finansiering från den regionala europeiska utvecklingsfonden för att
bedriva ett projekt som heter Innovationssystem Gotland, i samarbete med bland
andra Uppsala Universitet Innovation och Science Park Gotland. Innovationssystem
Gotland syftar till att stärka utvecklingskraften i verksamheter och stimulera till
innovation genom samverkan med akademin.
Tekniska förvaltningen, som fram till 2018 arbetat med att använda extern medfinansiering för att medverka till ett hållbart internationellt utvecklingssamarbete,
minskade under 2019 sitt internationella engagemang och har under 2020 inte
bedrivit något internationellt arbete.
Socialförvaltningen är ett exempel på en förvaltning som framgångsrikt driver ett
projekt för en digitaliserad äldreomsorg med finansiering från europeiska socialfonden. Projektet Digital Äldreomsorg har uppmärksammats nationellt. Det projektarbetet har även medfört internationella kontakter som lett fram till ett europeiskt
samarbete kring digital färdplan som heter Digital Skills Map.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning av förvaltningarnas och nämndernas
uppföljning är att implementeringen av den internationella strategin 2017-2020 har
skett i samtliga förvaltningar, om än med olika intensitet, inriktning och omfattning.
Inom vissa förvaltningar sker det troligtvis mer än vad som framgår av de bifogade
svaren, inte minst med tanke på genomslaget för digitaliserade möten. Det gångna året
är inte representativt för det internationella arbetet, men likväl upprätthålls kontakter
och utbyten sker alltmer digitalt.
Regionstyrelseförvaltingen har i tidigare årsrapporter konstaterat att det finns hos
förvaltningarna en nyfikenhet och intresse, samt en vilja att arbeta med ömsesidiga
internationella utbyten som ger mervärden i de egna verksamheterna. Utmaningarna
för förvaltningarna att arbeta med internationella utbyten och projekt utgörs främst av
tidsbrist, tillgången till projektledare med internationell erfarenhet och av konkurrensen
med andra förvaltningsaktiviteter. Under 2020 genomförde regionstyrelseförvaltningen
en enkät bland samtliga projektägare som erhåller medfinansiering genom de regionala
utvecklingsmedlen, som benämns 1:1-medel. Även om enkätsvaren utöver projektägare i Region Gotlands förvaltningar även omfattar externa projektägare och därmed
inte kan sägas enbart spegla våra interna behov, så bekräftar resultaten av enkäten
erfarenheterna från Region Gotlands förvaltningars internationella arbete: Hjälpen
motsvarar i stort sett önskad hjälp, men det finns behov av en ökning av hjälpen för att
ansöka, driva och rapportera, och för att arbeta mer med genomförande av regionala
strategier, samt behov av mer information om ansökningar och kunskaper om hållbarhetsarbete.
forts
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REGU § 15 forts
RS 2021/402

Regionstyrelseförvaltningen har dragit ett antal preliminära slutsatser av de signaler
som framkommit i årsrapporterna av Internationell strategi för Region Gotland
2017-2021 samt av projektägarnas enkätsvar. RSF:s respons är att under 2021 arbeta
vidare med att utveckla en webbsida för projektverksamhet, erbjuda konkreta stödverktyg, förtydliga och kommunicera en regional projektprocesskarta, erbjuda hjälp i
samband med rapportering och hållbarhetssäkring, samt arbeta mer med erfarenhetsutbyten. Det skulle ge Region Gotlands förvaltningar mer draghjälp för att stärka
integreringen av det internationella arbetet, samt identifiera möjligheter med
omvärldsbevakning och samarbeten inom de prioriterade internationella nätverken.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför positivt på att fortsätta utveckla funktionen
med projektkontor (RS 2019/454) och former för genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, som även omfattar internationalisering.
Det arbete som Region Gotlands förtroendevalda utför i de av den internationella
strategins utpekade internationella nätverk synliggörs i det regionala utvecklingsutskottet (REGU). I likhet med nämndernas och förvaltningarnas arbete, så har
pandemin påverkat REGU:s arbete. Det har även varit ett år med fokus på
programarbete för strukturfonderna 2021-2027 samt andra finansierings- och
stödformer från EU-nivå. Likväl har REGU:s representanter medverkat aktivt och
synliggjort Region Gotland i de prioriterade internationella nätverken. Sedan årsskiftet är även Region Gotland sammankallande för den svenska CPMR-gruppen och
regionrådet Jesper Skalberg Karlsson Sveriges representant i CPMR:s Political
Bureau.
Regionstyrelseförvaltningen vill slutligen påtala vikten av att Region Gotland tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län sammankallar Partnerskapet för EU:s
Fonder och Program på Gotland. Partnerskapet syftar till att nyttja återstående medel i
nuvarande programperiod samt att ta tillvara Gotlands möjligheter till projektfinansiering via sammanhållningspolitiken från 2021 och sektorsprogrammen.
Partnerskapet har under 2020 diskuterat programutkast för den regionala utvecklingsfonden och andra för Gotland betydelsefulla program och fonder, såsom ESF +,
Interreg Central Baltic, Landsbygdsprogrammet, REACT EU, samt Fonden för en
rättvis omställning.
Då det pågår en revidering av Region Gotlands internationella strategi 2017- 2020, så
avser den här återrapporteringen till Regionfullmäktige den sista i sin nuvarande
form.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-31
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REGU § 16

Region Gotlands internationella strategi
2021-2024

RS 2020/1254

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen för beslut i
fullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslaget till Internationell
strategi för Region Gotland 2021-2024.
• förslag till regionstyrelsen
• Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en instruktion
för implementering till hösten 2021.
•

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs av regionfullmäktige,
2017-02-27, § RF 31. Strategins syfte har varit att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete bidragit till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Strategins mål har varit att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella arbetet har skett i förvaltningarnas verksamheter, med
fokus på ökat lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Regionstyrelsen har lett och samordnat det övergripande internationella arbetet och
även för de långsiktiga relationerna med vänorterna och de internationella nätverken.
Regionfullmäktige har haft det övergripande ansvaret för att strategin följs.
Nämnderna har ansvarat för att det internationella perspektivet integreras i verksamheten och att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt till de samarbeten och nätverk som är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen ser att det finns ett stöd för Förslaget, men att några
justeringar utifrån inkomna synpunkter behöver göras.
Nämndernas remissvar visar att Strategin i flera nämnder upplevs som relevant,
vägledande och användbar. För att stärka Strategins relevans och användbarhet i
samtliga nämnder, bejakar regionstyrelseförvaltningen miljö- och byggnämndens
förslag om framtagandet av en instruktion för implementering. En sådan instruktion
behöver innehålla mer övergripande vägledning för målstyrning, implementering och
uppföljning än den kompetensplan som togs fram till Internationell strategi för Region
Gotland 2017-2020. En instruktion för implementering bör kombineras med stärkta
relationer mellan förvaltningarna och projektkontoret och finansieringsteamet vid
regionstyrelseförvaltningen. Region Gotlands interna internationella nätverk med
kontaktpersoner från respektive förvaltning har en viktig roll i att kvalitetssäkra
instruktionen. Framtagandet av en instruktion behöver beakta uppdraget Styrmodell
för Region Gotland kopplad till Gotlands regionala utvecklingsstrategi, RS 2020/1324.
forts
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REGU § 16 forts
RS 2020/1254
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Jesper Skalberg Karlsson (M) tillstyrker regionstyrelseförvaltningens förslag till
beslut.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-31
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REGU § 17

Information. Rapportering av internationell
strategi 2020

RS 2020/160

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

I enlighet med Arbetsgång för Region Gotlands övergripande internationella och EU-relaterade
ärenden (RS 2018/454) redovisar EU-samordnare Roland Enqvist reserapport från
Sveriges kommuner och regioner (SKR) internationella dag som hölls digitalt den
27 januari 2021 och från CPMR Political Bureau den 26 mars 2021 som också det
hölls digitalt.
Vidare informerar Roland Enqvist om planerade nätverksmöten med deltagande från
Region Gotland och inkomna inbjudningar till internationella konferenser och möte i
Sverige och utomlands.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engqvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 18

Information. Leader på Gotland – programperiod 2023-2027

RS 2020/1976

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Leadermetoden som verktyg för att skapa lokalt engagemang och inflytande är värdefullt för Gotlands utveckling. Leader är en viktig del i Region Gotlands finansieringsverktygslåda, där stora delar av Region Gotlands medel till regionala tillväxtåtgärder
med inriktning landsbygdsutveckling och lokal utvecklingskraft placeras.
Region Gotland ser positivt på att gå in i en ny Leaderperiod, med lärdomar från de
förutvarande. Det finns en utvecklingspotential i att synliggöra hur Leader och andra
regionala utvecklingsinsatser där Region Gotland finns med som finansiär eller på
annat sätt kompletterar varandra. Det innebär i ett inledningsskede, att Region Gotland
kommer att ta en aktiv roll i framskrivningsprocessen av ett förslag till en ny Leaderstrategi, i syfte att åstadkomma en koppling mellan strategi och genomföranden av den
nya regionala utvecklingsstrategin.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malena Bendelin, strateg och Johann Malmström, tf. tillväxtchef,
regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 19

Hållbara Kartan - Ansökan om medel ur
anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder

RS 2021/253

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Innovationsidén om den hållbara kartan blir en naturlig fortsättning på projektet
DiSa Digital samhällsbyggnad, inom vilket geodata digitaliserades och kvalitetssäkrades. I projektet Hållbara Kartan vill Region Gotland i samarbete med RISE,
Research Institute of Sweden, ta fram en prototyp som på sikt kan skalas upp och
bidra till klimatomställningen i samhällsbyggandet.
Syftet med innovationsidén Hållbara kartan är att i dialog med användarna testa
vilken information en hållbar karta över Gotland skulle innehålla och hur denna
information bäst skulle visualiseras. Tillgänglighet, jämlikhet och hållbarhet står i
fokus.
Resultatet av innovationsidén kommer vara en prototyp av en digital hållbar karta,
framtagen i samråd och dialog med regionalt näringsliv, medarbetare vid Region
Gotland och privatpersoner. Prototypen kommer indikera var det är mest klimatsmart att bygga på ön och resultatet kommer delges övriga kommuner och regioner i
Sverige.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Hållbara Kartan överensstämmer väl
med de ambitioner som Region Gotland har både i den överliggande strategin Vision
Gotland 2025 och Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Bedömningen är att projektet bidrar till en ”förbättrad dialog och samverkan med
bostadsmarknadens aktörer” vilket är en prioriterad och utpekad utmaning i Tillväxtprogrammet. Projektet förväntas även bidra till att ”främja digitaliseringens möjligheter när det gäller innovation och teknikutveckling för en ökad hållbarhet” vilket är
ett utpekat strategiskt område i den regionala utvecklingsstrategin.
Projektet bedöms även ha en positiv påverkan på effektmål 1) Gotland är ett tryggt
och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten, 2) Gotland är
klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen och 3)
Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt i
den regionala utvecklingsstrategin.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 19 forts
RS 2021/253

Slutligen överensstämmer projektet väl med och kompletterar tidigare och pågående
satsningar som genomförs inom samhällsbyggnadsförvaltningen, exempelvis
projekten Disa – digital samhällsbyggnad samt Digital Dialog. Detta vägs in som
positivt i motiveringen om beslut till medfinansiering av anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utskottet föreslår att ärendet kompletteras med tydliggörande kring projektets
personalresurser. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2021-02-10
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-10

17 (29)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 20

Arena Gotland - Ansökan om medel ur
anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder till
projektet

RS 2021/262

Regionalt utvecklingsutskotts beslut

Region Gotland medfinansierar Science Park Gotlands projekt Arena Gotland
med 50 % av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 180 000 kronor ur
2021 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2021-02-01 till 2021-04-30. Slutredovisning ska ha
inkommit till Region Gotland senast 2021-05-31.
•

Region Gotland har tagit fram en regional utvecklingsstrategi som beskriver ett antal
mål som ska uppnås för Gotland fram till 2040. Vidare har Energimyndigheten tagit
fram en färdplan för energipilot Gotland där Gotland ska gå före i energiomställningen.
För att lyckas nå dessa mål kommer stora insatser att krävas och Science Park
Gotland är en av flera viktiga aktörer i detta arbete. För att nå målen kommer
sannolikt flera olika pilotprojekt att krävas innehållande aktörer som idag i stor
utsträckning inte finns närvarande inom regionen.
För att skapa förutsättningar, attrahera och stötta relevanta pilotprojekt i genomförandet planerar Science Park Gotland att etablera en ny funktion inom ramen för
sin verksamhet i form av en projekt-arena. För att etablera denna funktion krävs det
dock att en förstudie genomförs där resultaten av förstudien ska fungera som underlag inför beslut om eventuell etablering av denna funktion samt som stöd i en
eventuell etableringsfas.
Regionstyrelseförvaltningen anser att förstudien Arena Gotland överensstämmer väl
med de ambitioner som Region Gotland har både i den överliggande strategin Vision
Gotland 2025 och Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Bedömningen är att projektet bidrar till företagsfrämjande och nyindustrialisering
vilket är ett prioriterat område i Tillväxtprogrammet. På längre sikt förväntas
förstudien även bidra till klimat- och energiomställning, stimulera innovation och
förnyelse samt stärk och utveckla näringslivet att vilka är utpekade strategiska
områden i den regionala utvecklingsstrategin.
Projektet bedöms även ha en positiv påverkan på effektmål 5) Ett klimatneutralt
Gotland, 6) Ett energisystem baserat på förnybar energi och 10) God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet i den regionala utvecklingsstrategin.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 20 forts
RS 2021/262

Slutligen visar förstudien på en tydlig förankring med intresseaktörer som Region
Gotland, Energicentrum Gotland, Länsstyrelsen samt Uppsala universitet Campus
Gotland vilket vägs in som positivt i bedömningen.
Slutrapportering och ansökan om slututbetalning ska ha inkommit till Region
Gotland senast 2021-05-31 via Min ansökan (minansokan.se).
Projektet ska i all sin externa kommunikation informera om att insatserna är
delfinansierade av Region Gotland. Region Gotlands logotyp ska finnas med på allt
trycktmaterial, på hemsidor, i annonser och i alla sociala medier som projektet nyttjar.
Region Gotlands medfinansiering ska omnämnas vid intervjuer i sociala medier,
tidningar, radio och TV.
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan. 2021-02-16
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 21

Burgsviks hamn fas 2 - Ansökan om medel ur
anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/1944

Regionalt utvecklingsutskotts beslut

Region Gotland medfinansierar Burgsviken Utveckling AB för projektet
”Burgsviks hamn – fas 2” med 43,74 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 1 500 000 kronor ur 2021 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2021-03-01 till 2021-11-30. Slutredovisning ska ha
inkommit till Region Gotland senast 2021-12-15.
•

Hamnen i Burgsvik utgör en nyckelfaktor på Storsudret med avseende på besöksnäringens och vindkraftens utveckling. Här finns en av de mycket få badplatser runt
Burgsviken och här finns en mindre hamn för fritidsbåtar. En efterfrågan på
anpassning till den ökade servicen av de havsbaserade vindkraftverken är uttalad.
Sedan många år har ett samarbete med KTH kring Burgsvikens miljö utvecklats och
ett samarbete med IVL pågår. Ett marint centrum är därför ett naturligt inslag i
denna miljö - ett centrum som kan fungera som en nod för akademisk forskning. En
utveckling av hamnen står högst på önskelistan bland många föreningar, företag och
organisationer på Storsudret. Fyra föreningar och fyra företag etablerade Burgsviken
Utveckling AB som ett non-profit-bolag för att stå som projektägare. Nya aktieägare
har anslutits och är nu till antalet knappt 200.
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan. 2020-11-16
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 22

Redovisning av projektverksamhet 1:1medel för 2021

RS 2021/439

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Projektverksamheten är inne i en intensiv fas med många förfrågningar om
medfinansiering till särskilda utlysningar av nationella medel. Region Gotland har nu
en projektportfölj med ett värde på ca 62 mkr fördelat på 29 projekt.
Projektportföljen fördelar sig enligt följande (antal projekt inom parentes):
RUA (4)

8,8 %

Stimulera innovation och förnyelse
(besöksnäring (9)

22,7 %

Stärk tillgängligheten (4)

18,7 %

Stärk och utveckla näringslivet (6)

10,3 %

Stimulera innovation och förnyelse (3)

25,1 %

Säkra kompetensen (1)
Utveckla attraktionskraften (2)

0,6 %
13,8 %

Det saknas projekt inom mat- och livsmedel och näringslivets energiomställning.
Näringslivets energiomställning är en ny prioritering i RUSen.
Av pågående projekt har 87% av anslaget används till medfinansiering av 16 regionalfondsprojekt. Det är inom regionalfonden som Gotland har störst möjlighet att växla
upp 1:1-medlen. Till dessa projekt har 89 mkr kommit från Regionalfonden och
66 mnkr från 1:1-anslaget. ESF har finansierat ett projekt med 4,4 mkr och Central
Baltic har finansierat två projekt med 3,7 mkr.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 23

Finansieringsstrategi - Anslag 1:1

RS 2021/450

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Region Gotland har det regionala utvecklingsansvaret vilket innefattar att genomföra
den regionala utvecklingspolitiken i länet. Regionalt utvecklingsarbete ska möta
regionala utmaningar och bidra till att nå regionala och nationella mål för hållbar
regional utveckling och tillväxt. Den nya regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040 uttrycker den regionala politikens inriktning genom mål och prioriteringar för
regionalt utvecklingsarbete. Prioriteringarna med strategiska inriktningar ska vägleda
regionalt utvecklingsarbete och statliga myndigheters insatser för regional utveckling.
För en hållbar utveckling ska insatser inom alla prioriteringar beakta och integrera
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inklusive landsbygders förutsättningar.
Den regionala utvecklingsstrategin ska vägleda användningen av de statliga medel för
regionalt utvecklingsarbete som anslås särskilt för att bidra till målet för politiken.
Även sammanhållningspolitiken, dvs. EU:s politik för regional tillväxt och sysselsättning, och dess insatser ska bidra till målen för den regionala strategin.
Regionstyrelseförvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete för att skapa en
tydligare styrning för fördelning och prioritering av anslaget i linje med utvecklingsansvaret, beslutade mål och prioriteringar enligt Vårt Gotland 2040 inklusive genomförandeprogram. Ambitionen är att utarbeta en finansieringsstrategi vars huvudfokus
är det statliga anslaget och som inkluderar projektmedel, företagsstöd samt särskilda
medel för uppföljning och utvärdering.
Region Gotlands årliga anslag uppgår idag till drygt 28 MSEK, vilket motsvarar det
ungefärliga belopp som också årligen betalas ut. Arbetet med en finansieringsstrategi
innefattar att utarbeta rutiner för en flerårig beslutsbudget, med en fördelning av
anslaget mellan projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell
service. Vidare bör den innefatta hur fördelningen av anslaget på projektmedel och
företagsstöd indikativt bör fördelas på de olika prioriteringarna i Vårt Gotland 2040
samt vilken typ av insatser som bör prioriteras. Finansieringsstrategin ska också
förhålla sig till policy och riktlinjer för hållbarhetsintegrering (separat politiskt beslut),
och inkluderar hur de olika perspektiven inklusive geografiska förutsättningarna på
Gotland bör påverka fördelningen av anslaget. Finansieringsstrategin föreslås vidare
inkludera såväl bedömnings- som urvalskriterier för projekt och företagsstöd.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 23 forts
RS 2021/450
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg, och Johann Malmström tf. tillväxtchef,
regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 24

Information. Genomförande av regional
utvecklingsstrategi (RUS)

RS 2018/1237

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) antogs av regionfullmäktige 2021-02-22,
§ 4.
Arbetet har gått in i en ny fas och på dagens sammanträde lyfter Stefan Persson fram
de två genomförandeprogrammen för 2021, näringslivsprogram och Klimat, energioch miljöprogram. Processen för programmen, styrgrupp och arbetsgrupper för
dessa presenteras också.
Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 25

Villkorsbeslut för budgetåret 2020 för
Region Gotland

RS 2020/10

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Rapporten godkänns.

Region Gotland ska följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet till regeringen. Det villkorsbeslut som
regionerna får av regeringen inför varje nytt år, innehåller förtydliganden av hur dessa
resultat ska redovisas. Kraven på återrapportering av arbetet, tillsammans med
särskilda uppdrag i villkorsbeslutet, sätter ramarna för vad som årligen förväntas
genomföras inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret. För 2020 anmodades
regionerna att till Näringsdepartementet och Tillväxtverket lämna återrapporteringen
senast den 21 februari 2021.
Sedan 2017 har dialogen mellan regionerna, Näringsdepartementet och Tillväxtverket
utvecklats om återrapportering av resultaten av regionalt utvecklingsarbete.
Näringsdepartementet efterfrågar idag på ett tydligt sätt resultat av det regionala
uppdraget i relation till de nationella prioriteringarna. Tillväxtverkets arbete har
utvecklats mot att hitta former för att på ett bättre sätt kunna sammanställa och
generalisera resultat från regionernas uppdrag. Detta har bäring på Region Gotlands
uppdrag att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Nytt för 2020 års rapportering är att den även gjorts digitalt.
Tydliga resultatbeskrivningar efterfrågas för samtliga återrapporteringar. Det kan
beröra resultat som prestationer (genomförda insatser eller genomförd verksamhet)
och effekter på såväl kort som lång sikt av dessa prestationer. Syftet med resultatbeskrivningen är att ge en bild av vilka resultat som har uppnåtts samt att skapa ett
lärande inom det område som återrapporteringen gäller.
Sammanfattningsvis så ska återrapporteringen redogöra för det regionala utvecklingsansvaret delar och innehåll enligt följande:
Leda:
Hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av insatserna
för att genomföra strategin har bedrivits?
Vilka insatser som har genomförts, vilka resultat de medfört/förväntas medföra samt
hur de har bidragit till att nå de mål som fastställts i RUS och aktuella EU-program?
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 25 forts
RS 2020/10

Samordna:
Inom vilka områden eller processer har samverkan skett med länsstyrelsen, statliga
myndigheter, primärkommunala förvaltningar, organisationer och näringsliv? Och
vilka resultat har respektive samverkan medfört eller förväntas medföra?
Inom vilka områden har gemensam finansiering skett med länsstyrelsen, statliga
myndigheter, primärkommunala förvaltningar, organisationer och näringsliv? Och
vilka resultat har respektive gemensam finansiering medfört eller förväntas medföra?
Följa upp, analysera och utvärdera:
Hur har arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtutvecklingsarbetet har bedrivits under året? Hur har erfarenheter och kunskap från
analyser, uppföljningar och utvärderingar tagits tillvara?
Region Gotland ska vidare beskriva hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
har integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet
samt vilka resultat dessa insatser har medfört eller förväntas medföra. För 2020
erbjuds Region Gotland även att översiktligt redovisa hur regionens arbete bidrar till
Agenda 2030. Utöver detta ska Region Gotland enligt villkorsbeslutet under 2020
jobba med insatser inom, och återrapportera resultatet av, en rad särskilda uppdrag.
Förvaltningens bedömning och motivering till att godkänna rapporten är att insatser
och rapportering genomförts i enlighet med uppdraget. Det behövs ett fortsatt
löpande utvecklingsarbete i relation till genomförande och uppföljning/rapporteringen av uppdraget vilket aktuell rapportering visar och rapporteringsformen ställer
fortsatta krav på.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg och Johann Malmström tf. tillväxtchef,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Återrapportering 2020 års regionala utvecklingsarbete Region Gotland RS 2020/10
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 26

Information. Nationell strategi för hållbar
regional utveckling.

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottages.

Lina Holmgren och Johann Malmström informerar om den nya nationella strategin
som antogs 2021-03-18.
Den nya strategin är :
-

Den långsiktiga inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken
Vägledande för inriktningen av regionernas regionala utvecklingsstrategier
Styrande för vad de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete får användas
till.

Den nya nationella strategins ska främja medverkan från statliga myndigheter. Den
ska också bidra till:
-

Omställning till en hållbar utveckling i alla delar av landet
Minska klyftor och stärka
Utvecklingskraften i städer, tätorter samt gles och landsbygder
Förbättra möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet
Stärkt konkurrenskraft för näringslivet

Lina Holmgren informerar också om relationen mellan den nya nationella strategin
och den regionala utvecklingsstrategin.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg och Johann Malmström, tf. tillväxtchef,
regionstyrelseförvaltningen.

27 (29)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 27

Fördjupning. Kompetensförsörjning

Fördjupningen hålls av Erik Bäckström, strateg, regionstyrelseförvaltningen. Han ger
en återrapportering från 2018-2020, en nulägesanalys med prioriteringar och
inriktningar med fokus på nutid-2027 samt berättar om förslag till omgörning
av kompetensplattformen till kompetensråd.
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-31

REGU § 28

Övriga ärenden

Tf. Tillväxtchef Johann Malmström informerar om Handslaget som tar ett nytt grepp
under våren och berättar att man tillsatt ett redaktionsråd som kommer att arbeta
med kommunikationsstrategier.
Ordförande Eva Nypelius (C) informerar om Trafikrådet där flygbolagen BRA, SAS
och Air Gotland också medverkade.
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