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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 47

Framtagande av förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur 20222033/2037

RS 2020/1714

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen om arbetet med framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022–2033 mottages.

Det regionala utvecklingsutskottet informerades om arbetet med framtagande av ny
länsplan 2 juni 2021. I slutet av samma månad lämnade regeringen direktiv för
infrastrukturplaneringen. I direktiven framgår att en remitterad och sammanställd
plan ska redovisas för regeringskansliet senast den 30 april 2022. Mot bakgrund av
direktiven ämnar regionstyrelseförvaltningen ha en remissversion färdig för
regionstyrelsen att behandla på sitt möte den 27 oktober, med en remisstid som löper
november – januari. De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan 2022-2033
uppgår preliminärt till 273 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på Regionstyrelseförvaltningens förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 48

Genomförandeprogram för social välfärd
2023-2027

RS 2021/1184

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionalt
utvecklingsutskotts sammanträde den 9 november 2021 med förslag till underlag
för genomförandeprogrammet social välfärd.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår ett genomförandeprogram för social välfärd för
perioden 2023-2027 kopplat till den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
Förslaget anger en tentativ struktur med fyra avsnitt för programmet: Jämlik hälsa,
Arbetsmarknad och livslångt lärande, Trygghet och brottsförebyggande arbete samt
Demokrati och delaktighet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefaan de Maecker, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
till regionalt utvecklingsutskotts sammanträde den 9 november 2021 med förslag till
underlag för genomförandeprogrammet social välfärd.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 49

Genomförandeprogram för klimat, miljö och
energi 2022-2027

RS 2020/725

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen mottages och läggs till handlingarna.

Genomförandeprogrammen för samhandling är en del av den regionala
utvecklingsstrategins genomförande och bryter ner och konkretiserar de långsiktiga
målen från 2040 till 2027.
Genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi är uppdelat utifrån följande
prioriteringar i Vårt Gotland 2040: Stärk tillgängligheten (prioriteringen delas med
näringslivsprogrammet), Gå före i klimat- och energiomställningen, Säkra miljö och
vatten samt Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning
Arbetet med genomförandeprogrammet påbörjades under våren 2021. Strateger
inom respektive prioritering vid avdelningen för regional utveckling formerade
arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har arbetat individuellt och gemensamt, samt
initierat kontakt med interna och externa aktörer, för att ta fram förslag på insatser,
aktörer och effektmål. Processledare tog emot utkast i slutet av juni.
Processledare har sedan dess arbetat med att sammanställa utkasten. Framåt kretsar
arbetets huvudfokus kring fortsatt dialog med interna och externa aktörer, revidering
av befintligt material samt, framför allt, prioritering mellan olika insatsförslag.
En workshop för interna och externa aktörer är planerad till den 9 september 2021.
Preliminärt genomförs en uppföljande workshop under oktober. Slutgiltigt utkast
förväntas presenteras för regionstyrelsen under slutet av innevarande år.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Jonas Nilsson, eko-strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 50

Genomförandeprogram för näringslivets
förutsättningar och innovation 2022-2027

RS 2020/827

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen mottages och läggs till handlingarna.

Genomförandeprogrammen för samhandling är en del av den regionala
utvecklingsstrategins genomförande och bryter ner och konkretiserar de långsiktiga
målen från 2040 till 2027.
Genomförandeprogrammet Näringslivets förutsättningar och innovation är uppdelat
utifrån följande prioriteringar i Vårt Gotland 2040: Stärk och utveckla näringslivet,
Utveckla attraktionskraften, Säkra kompetensen, Stimulera innovation och förnyelse
samt Stärk tillgängligheten.
Arbetet med genomförandeprogrammet påbörjades under våren 2021. Strateger
inom respektive prioritering vid avdelningen för regional utveckling formerade
arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har arbetat individuellt och gemensamt, samt
initierat kontakt med interna och externa aktörer, för att ta fram förslag på insatser,
aktörer och effektmål. Processledare tog emot utkast i slutet av juni.
Processledare har sedan dess arbetat med att sammanställa utkasten, men en hel del
arbete kvarstår. Huvudfokus framåt är fortsatt dialog med interna och externa
aktörer, revidering av befintligt material samt prioritering mellan olika insatsförslag.
En workshop för interna och externa aktörer är planerad till den 9 september 2021.
Preliminärt genomförs en uppföljande workshop under oktober. Slutgiltigt utkast av
program med insatsförslag presenteras i regionstyrelsen under slutet av innevarande
år, med planen att genomförandeprogrammet ska kunna antas av regionfullmäktige i
början av 2022.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av William Cöster, projekthandläggare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 51

Strategi för smart specialisering i Gotlands
län

RS 2021/1148

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslag till Strategi för
smart specialisering för Gotlands län 2021 – 2027.

Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021-2027 ingår i
genomförandeprogrammet Näringslivets förutsättningar och innovation för Vårt
Gotland 2040. Strategin lägger grunden för en process för aktörssamverkan kring att
bygga innovationskapacitet och att stärka tillgängligheten till innovationskompetens
för näringslivet på Gotland. Från och med 2021 kräver EU-kommissionen att det
finns en smart specialiseringsstrategi för att få tillgång till medel från EU:s fonder och
program för forskning och innovation, däribland ERUF i Småland och Öarna,
Interreg Central Baltic, Fonden för en rättvis omställning (FRO).
Förvaltningen bedömer att Region Gotland behöver ta fram en strategi för smart
specialisering hösten 2021 för att leva upp till de krav som ställs av EUkommissionen i den nya programperioden 2021 – 2027.
Förslaget till Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 – 2027 kan
användas som grund för aktörssamverkan på Gotland för att bygga
innovationskapacitet och stärka tillgängligheten till innovationskompetens för
näringslivet på Gotland inom ramen för förslagets prioriteringar. Det kan även
användas i samarbete med andra regioner i programområdet Småland och Öarna,
med innovationsaktörer i Sverige och på sikt internationellt.
Då genomförandeprogrammen Näringslivets förutsättningar och innovation samt
Klimat-, energi- och miljöprogrammet förväntas kunna antas i början av 2022,
innebär det att Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 – 2027
tidsmässigt ligger före i sin utformning. Det kan följaktligen uppstå behov av att göra
någon revidering i bifogat förslag till strategi för smart specialisering för Gotlands län
2021 – 2027 redan under våren 2022 i samband med antagandet av de två
programmen.
S3 är mer en arbetsmetod för regional samverkan kring innovation än ett styrande
strategidokument. Därför kommer uppföljningen fokusera på aktörssamverkan kring
att bygga innovationskapacitet och att stärka tillgängligheten till
innovationskompetens för näringslivet på Gotland.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 51 forts
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-03
Bilaga Nuläge och analys till Förslag Strategi för smart specialisering i Gotlands län
2021 – 2027
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 52

Årsmöte CPMR Island Commission på
Gotland 2022

RS 2021/770

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att bekräfta Region
Gotlands avsikt att vara värd för CPMR Island Commissions årsmöte våren 2022.
• Regionstyrelsen anslår medel för genomförandet som belastar näringslivslanslaget.
•

Region Gotland har tillfrågats av sekretariatet för CPMR Island Commission om vi
har intresse av att vara värd för årsmötet 2022. Förvaltningen bedömer att det finns
ett antal faktorer som kan motivera att Gotland 2022 åtar sig värdskapet. Det ger
utrymme att diskutera Gotlands roll och möjligheter i ett europeiskt sammanhang.
CPMR är ett prioriterat internationellt nätverk som Region Gotland är medlem i.
Region Gotland är sammankallande i CPMR Sverige och representerar CPMR
Sverige i CPMR:s styrelse.
Årsmötet är ett tillfälle för medlemsregionerna att redovisa resultat av samarbetet
samt att diskutera strategiska ställningstagande för opinionsarbete mot EU:s
institutioner och nationella implementeringar av lagstiftning och styrning från EUnivån regionalt. Utöver medlemmarnas delegater, så deltar även representanter från
EU-kommissionen och EU-parlamentet. Mervärdet för Region Gotland är ett tillfälle
att diskutera Gotlands roll och möjligheter i ett europeiskt sammanhang med andra
ö-regioner.
Då Region Gotland våren 2022 lanserar OECD Territorial Review Gotland så kan
årsmötet i CPMR Island Commission vara en del i lanseringen av OECD-rapporten
med en medverkan av experter från OECD. Det blir då ett tillfälle att debattera
OECD:s analys och rekommendationer med andra ö-regioner, där även gotländska
aktörer och nationella aktörer samt representanter från EU:s institutioner kan ta del
av och medverka i diskussionen.
Tidsmässigt kommer årsmötet äga rum våren 2022, datum bestäms tillsammans med
CPMR-sekretariatet.
Kostnaden för Region Gotland kommer att belasta näringslivsinslaget. Utifrån det
som förvaltningen känner till idag, beräknas totalbeloppet för värdskapet uppgå till
510 000 SEK, exklusive moms och exklusive tekniska besök samt exklusive egen
arbetstid. Beräkningen bygger på att simultantolkningen sker digitalt.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 52 forts
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-03
Bilaga, Note for the Attention of the Hosting Region Preparing the IC Annual
General Meeting
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 53

Information. Rapportering Internationell
strategi 2020

RS 2020/160

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Utskottet föreslår att Andreas Unger (M) ersätter Jesper Skalberg Karlsson (M) som
representant i Hansakommissionen och att Gunnel Lindby (C) ersätter Eva Ahlin
(C) som representant i Visby världsarvsråd.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 54

Temporärt verksamhetsidrag till
närlingslivsorganisationer och verksamheter
- Science Park Gotland och GUBIS
(Gotländska utvecklingsbolag)

RS 2021/1180

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 700 000 kr till
Science Park Gotland. Medlen anvisas ur 2021 års näringslivsanslag.
• Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 1 000 000 kr till
GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan). Medlen anvisas ur 2021 års
näringslivsanslag.
•

Med anledning av den utdragna ekonomiska kris och de omfattande utmaningar för
delar av det gotländska näringslivet som pandemin orsakat, så är det av stor vikt att
stimulera utvecklingsviljan över hela Gotland och att fler startar och utvecklar
företag. Satsningar på att stärka hållbart företagande och ökad konkurrenskraft
genomförs på bred front, bland annat genom riktade stödinsatser med ERUF-medel
i form av REACT-utlysningar där projektmedel, företagsstöd och medel för att öka
riskkapitalet erbjudits regionerna under året. Gotländska företagsfrämjare och
utvecklingsaktörer har en särskilt viktig roll i en omställning och återstart av
näringslivet och är därmed viktiga samarbetspartners som bidrar till en gemensamt
önskad näringslivsutveckling och tillväxt.
Science Park Gotland (SPG) har under de senaste åren ökat inflödet av startups i
inkubatorn och ser ett markant ökat tryck från fler entreprenörer som kvalificerar sig
för att antas till inkubatorns affärsutvecklingsprogram.
Genom att stärka resurserna med ett temporärt verksamhetsbidrag till SPG kan
antalet startups i inkubatorprocesserna ytterligare öka och fler livskraftiga hållbara
företag utvecklas på Gotland.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 54 forts
I november 2020 beslutade Regionstyrelsen att ge Gotländska Utvecklingsbolag I
Samverkan (GUBIS) det formella ansvaret för att administrera och marknadsföra en
extra bidragsinsats i form av lokala utvecklingsbidrag, som regeringen utställt till
Region Gotland på grund av pandemin (1.250.000kr). GUBIS, i sin tur, lierade sig då
med organisationen, Hela Sverige ska leva, för att i samverkan kunna hantera
ansökningar under 2021. Lokala utvecklingsbidrag riktar sig till utvecklingsaktörer, så
som organisationer, föreningar och utvecklingsbolag på Gotland. Beviljade
ansökningar uppgick till 35 st. och omfattade i stort kategorierna kultur och fritid,
attraktionskraft, evenemang, infrastruktur och framtagande av informationsmaterial.
För att ytterligare stärka den lokala utvecklingskraften i ett omstartskede föreslås ett
ytterligare tillfälligt verksamhetsbidrag för samma ändamål.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att tillskjuta ett
temporärt verksamhetsbidrag till nämnda främjar- och utvecklingsorganisationer som
därmed stärker deras kapacitet att bidra till återstart av näringslivet och en ökad
hållbar tillväxt på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör och Johann Malmström,
enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 55

Redovisning av projektverksamhet 1:1medel för 2021

RS 2021/439

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Projektportföljen består av 38 projekt till ett värde av drygt 62 mkr.
Projektportföljen fördelar sig enligt följande (antal projekt inom parentes):
RUA (4)

7,4 %

Stimulera innovation och förnyelse (15)

46,4 %

Stärk tillgängligheten (5)

17,3 %

Säkra kompetensen (1)

0,5 %

Utveckla attraktionskraften (2)

8,4 %

Stärk och utveckla näringslivet (10)

9,8 %

Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna (1)

2,3 %

Företagsstöd utgör 7,9 % av anslaget.
Av de tre utpekade styrkeområdena i RUS pågår det 11 projekt inom besöksnäringen
och ett projekt inom mat-och livsmedel. De projekten faller inom den övergripande
prioriteringen Stimulera innovation och förnyelse.
Utnyttjandet av anslaget ligger nu på drygt 68 mkr av 70 mkr. Utbetalningar har
gjorts med 12 mkr och prognosen är att ytterligare 16,8 mkr ska betalas ut i år.
(Anslaget för året är 28,8 mkr.)
I takt med att utbetalningar görs kan nya projekt beviljas medel upp till
bemyndigandetaket på 70 mkr.
Ärendets behandling under mötet

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 56

Remiss. Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022–2027

RS 2021/962

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen ställer sig positiv till regeringens ”Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022–2027”.

Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd för
perioden 2022–2027. Av dessa riktlinjer framgår regler kring var, när och hur
regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och vilka
områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta
Enligt riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26 procent till
21,602 procent av befolkningen. I Sverige har riktlinjerna och regionalstödskartan
2022–2027 betydelse för följande stöd:
Regionalt investeringsstöd kan beviljas till företag i dessa områden.
Transportbidraget ska kompensera företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och
Västernorrland för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd samt
stimulera till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv
Län med färre än 100 000 invånare som har (i) en BRP per capita under eller lika
med genomsnittet för EU27, eller (ii) en arbetslöshetsgrad över eller lika med 115
procent av det nationella genomsnittet kan ingå i regionalstödskartan. Detta innebär
att Gotlands kommun föreslås anmälas under kriterium 2.
Regionstyrelseförvaltningen är positiv till Regeringens förslag att Gotlands kommun
ingår i den svenska regionalstödskartan för perioden 2022–2027. Förslaget möjliggör
att Region Gotland kan bevilja regionala investeringsstöd till både stora och små och
medelstora företag. Det regionala investeringsstödet innebär ett nytt verktyg för att
stötta näringslivet i regionen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-25
Remissvar på Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–
2027
Diarienummer N2021/01813
Skickas till
Näringsdepartementet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 57

Information om dialogen med
Försvarsmakten kring Tofta skjutfält och
slutrapport från Försvarsmakten

RS 2018/512

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen mottar informationen.

Försvarsmakten beviljades miljötillstånd för Tofta skjutfält i december 2018. Under
tiden sedan dess fram till april 2021 har representanter för Region Gotland och
Försvarsmaktens återkommande fört dialog i frågor rörande bland annat möjligheter
till anpassningar för att möjliggöra en fortsatt bebyggelseutveckling inom området.
Försvarsmakten har nu presenterat vad som betraktas som ett slutligt resultat av
genomförd dialog i form av dokumentet ”Översyn av påverkansområdet, Tofta
skjutfält”. Ett konkret resultat som uppnåtts genom dialogen kan redovisas som en
mindre inskränkning av det utpekade påverkansområdet, tydliggjort i kartskiss nedan
(figur 1).
Vid det regionala utvecklingsutskottets sammanträde den 8 september, kommer
Region Gotlands representant från dialogen med Försvarsmakten att göra en
redovisning av genomförd dialog, ge sin bedömning av de resultat som uppnåtts och
ärendets fortsatta hantering.
Ärendets behandling under mötet

Jäv:

På grund av jäv deltar inte Filip Reinhag (S) vid handläggningen av ärendet.
Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, biträdande stadsarkitekt,
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-30
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, bitr stadsarkitekt
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 58

Information om ansökan om tillstånd till
fortsatt och utökad täktverksamhet samt
vattenverksamhet vid Slite, Cementa AB

RS 2018/980

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen mottages.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har den 6 juli 2021 fattat beslut i mål M
1579-20. Beslutet innebär att MÖD har undanröjt mark- och miljödomstolens dom
samt avvisat Cementas tillståndsansökan. Cementas nuvarande tillstånd upphör att
gälla den 31 oktober 2021.
MÖD anser att miljökonsekvensbeskrivningen i målet har så väsentliga brister att den
inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön.
MÖD gör därför bedömningen att det föreligger ett processhinder för prövning av
Cementas ansökan om tillstånd och avvisar ansökan.
Cementa har överklagat MÖD:s beslut till Högsta domstolen, där det krävs
prövningstillstånd för att HD ska pröva bolagets överklagande. HD meddelade den
25 augusti att prövningstillstånd inte medges.
Cementa har formellt möjlighet att påbörja en komplettering av MKB:n i de delar
den ansetts bristfällig, att genomföra ett nytt samråd i den utsträckning det tidigare
inte kan anses tillfyllest och därefter upprätta en ny ansökan till mark- och
miljödomstolen.
Beslutet att avvisa Cementas ansökan får även konsekvenser när det gäller
överenskommelse mellan Cementa och Region Gotland om tillhandahållande av
dricksvatten som kompensation för förväntade lägre nivåer i kommunala
uttagsbrunnar. Avtalet mellan parterna förutsätter ett lagakraftvunnet tillstånd för
verksamheten.
Regeringen har den 10 augusti meddelat avsikten att ge Cementa möjlighet att bryta
kalksten i ytterligare åtta månader efter utgången av det nuvarande tillståndet, detta
med stöd av införandet av tillfälliga ändringar i miljöbalken. Avsikten är att bolaget
ska ges möjlighet att nyttja kvarvarande volym i nuvarande tillstånd.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 58 forts
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Matilda Hoffstedt, platschef, Cementa AB.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-26
Beslut i mål M 1579-20, Mark- och miljööverdomstolen
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 59

Information. Leader på Gotland –
programperiod 2023-2027

RS 2020/1976

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen mottages.

Den 15 oktober 2021 lämnar Gotland in en fullständig ansökan om att bilda
Leaderområde till Jordbruksverket, det görs genom att skicka in en färdig lokal
utvecklingsstrategi för perioden 2023–2027.
Under perioden januari-oktober 2021 pågår processen med att ta fram en ny
utvecklingsstrategi för Gotland. Perioden juni-augusti har fokus varit att analysera
nulägesbeskrivning och ta fram ett utkast på utvecklingsstrategi som remissunderlag
till samtal under september.
Leadermetoden som verktyg för att skapa lokalt engagemang och inflytande är
värdefullt för Gotlands utveckling. Leadermetoden 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.
Genom att koppla ihop Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi för Gotland
(RUS) med Leaders utvecklingsstrategi utnyttjar Gotland sitt unika geografiska läge
och nära samverkan mellan den regionala och lokala nivån. Och kopplar det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet (RUA) för hela territoriet Gotland genom
RUS/genomförandeprogram med Leader och landsbygdspolitiken i praktisk mening.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 60

Fördjupning: klimat, energi, miljö &
samhällsbyggnad

Ärendets behandling under mötet

Fördjupningen hålls av enhet samhällsplanering, inom regional utveckling,
regionstyrelseförvaltningen.
Helena Andersson, eko-strateg, regionstyrelseförvaltningen och Patrick Dahl,
verksamhetsledare för Energicentrum Gotland, regionstyrelseförvaltningen
rapporterar status för färdplanen ”Energipilot Gotland”.
Patrick Dahl och Sophie Sölveborn, kommunikationsstrateg, Energicentrum
Gotland, regionstyrelseförvaltningen informerar om styrgruppens arbete med
verksamhetsplanering och en kommande folkbildningskampanj.
Anna Wejde, enhetschef samhällsplanering inom regional utveckling,
regionstyrelseförvaltningen och Jonas Nilsson, eko-strateg informerar om Region
Gotlands interna arbete med klimat, miljö och energi.
Jenny Sandberg, samhällsplanerare och Frida Brunner, projektledare,
samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om arbetet med översiktsplanen och
grönplanen inför kommande samråd.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 61

Temporärt verksamhetsidrag till
närlingslivsorganisationer och verksamheter
- Ung företagsamhet

RS 2021/1180

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 300 000 kr till Ung
Företagsamhet Gotland. Medlen anvisas ur 2021 års näringslivsanslag.

Med anledning av den utdragna ekonomiska kris och de omfattande utmaningar för
delar av det gotländska näringslivet som pandemin orsakat, så är det av stor vikt att
stimulera utvecklingsviljan över hela Gotland och att fler startar och utvecklar
företag. Satsningar på att stärka hållbart företagande och ökad konkurrenskraft
genomförs på bred front, bland annat genom riktade stödinsatser med ERUF-medel
i form av REACT-utlysningar där projektmedel, företagsstöd och medel för att öka
riskkapitalet erbjudits regionerna under året. Gotländska företagsfrämjare och
utvecklingsaktörer har en särskilt viktig roll i en omställning och återstart av
näringslivet och är därmed viktiga samarbetspartners som bidrar till en gemensamt
önskad näringslivsutveckling och tillväxt.
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som
till stor del finansieras genom stöd från företag, näringslivets organisationer och
offentliga aktörer. UF fyller en mycket viktig roll för att stimulera till entreprenörskap
i tidig ålder, inte minst i gymnasieåldern där elever erbjuds utbildning och vägledning
att starta UF-företag. Under pandemin har den försämrade ekonomiska situationen
för flera av Gotlands företag inneburit minskande stöd till UF som därmed får svårt
att bedriva planerad verksamhet. Ett temporärt verksamhetsbidrag ur regionens
näringslivsanslag föreslås och bedöms täcka det tillfälliga ekonomiska bortfallet vilket
bidrar till att UF kan fortsätta sin utveckling som kommer fler skol- och
gymnasieungdomar till gagn.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att tillskjuta ett
temporärt verksamhetsbidrag till nämnd främjar- och utvecklingsorganisation som
därmed stärker dess kapacitet att bidra till återstart av näringslivet och en ökad
hållbar tillväxt på Gotland.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 61 forts
Ärendets behandling under mötet

Jäv:

På grund av jäv deltar inte Eva Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) vid handläggningen
av ärendet.
Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör och Johann Malmström,
enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

