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REGU § 7

Information. Årets tillväxtkommun

REGUs beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Informationsärendet presenteras av Roland Lexén från Public Partner.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

REGU § 8

Information. Energimyndighetens uppdrag Energicentrum

REGUs beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Helena Andersson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.

6 (23)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

REGU § 9

Återrapportering av villkorsbrev för 2018 Genomförandet av det regionala
tillväxtarbetet enligt utgiftsområde 19

RS 2018/22

REGUs förslag till regionstyrelsen
•

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Region Gotland redovisar årligen, inom utgiftsområde 19, Regional tillväxt, till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet), föregående års verksamhet i enlighet med
villkorsbrev. Berörda aktörer har i år anmodats att senast 22 februari 2019 inkomma
med redovisningen enligt de återrapporteringskrav som framgått av regeringsbeslutet.
Redovisningen för 2018 avser genomförandet av det regionala tillväxtarbetet och
användningen av medel ur anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde
19 Regional utveckling. Aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska följa upp, låta
utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet
enligt given mall.
Återrapporteringen innehåller bland annat det regionala utvecklingsansvaret kopplat
till samordning av insatser för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin.
Vidare redovisas insatser för innovation och företagande, attraktiva miljöer och
tillgänglighet, kompetensförsörjning och internationellt samarbete samt Region
Gotlands strategi för användning av 1:1-medel. Övergripande hållbarhetsarbete,
ekonomiskt, socialt och miljömässigt och hur det har integrerats i verksamheten, ska
framgå av redovisningen, liksom hur Region Gotland arbetat med att analysera, följa
upp och utvärdera verksamheten.
Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering till att godkänna rapporten är att det
regionala utvecklingsansvaret under året skett i enlighet med direktiv och riktlinjer.
Rapporten visar tydligt de utmaningar som funnits och finns, framför allt med att
systematiskt integrera miljö/energi/klimat- samt jämställdhetsperspektiv i
verksamheten.
Beslutsunderlag

Region Gotland Återrapportering av villkorsbrev 2018.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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REGU § 10

Information. Villkorsbrev för 2019 Utgiftsområde 19, Regional tillväxt

RS 2019/10

REGUs förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Region Gotland erhöll 20190103 ett villkorsbrev från Regeringen
(Näringsdepartementet) för kommande budgetår som reglerar utgiftsområde 19
Regional tillväxt och 22 Kommunikationer. Villkorsbrevet visar vilka punkter som
ska redovisas vid nästa års återrapportering, det vill säga av 2019 års verksamhet.
Redovisningen ska bland annat innehålla rapportering kring hur det regionala
utvecklingsansvaret samordnar insatser för genomförande av den regionala
utvecklingsstrategin.
Redovisningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
En särskild beskrivning ska göras av arbetet med att främja tillgänglighet till
kommersiell service i serviceglesa områden.
Återrapporteringen ska även ge en beskrivning av hur ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det
regionala tillväxtarbetet.
Redovisning kring vilka insatser som gjorts inom jämställd regional tillväxt,
integration och mångfald respektive i genomförandet av den regionala
handlingsplanen för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det
regionala tillväxtarbetet under året krävs också.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Catrine Wikström, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regeringsbeslut daterat 20181221, Villkor mm för budgetåret 2019 för landstingen
samt Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt
och 22 Kommunikationer (rskr.2018/19:72 och rskr. 2018/19:109).
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REGU § 11

Framtagande av ny RUS – regional
utvecklingsstrategi

RS 2018/1237

REGUs förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen godkänner projektdirektiv för projektet Framtagande av regional
utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland, som löper under perioden 2019-01-01 –
2020-12-31.

REGUs beslut
•

Regionalt utvecklingsutskott beslutar i enlighet med ett av uppdragen i Region
Gotlands handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR att komplettera stycket
”Bakgrund” med jämställdhetsintegrering.

Enligt projektdirektivet är projektets mål att ta fram ett förslag till ny regional
utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland som kan antas i regionfullmäktige i slutet av
2020. Projektets mål är vidare att nå väl förankrad RUS med långsiktiga mål och
prioriteringar för Gotlands utveckling, som engagerar och inspirerar till ett brett och
aktivt genomförande. Projektdirektivet anger utgångspunkter och ramar för arbetet.
Bedömning

Projektdirektivet ger förutsättningar för ett projekt för framtagande av RUS som
involverar Gotlands utvecklingsaktörer och därmed lägger grunden för
genomförande av strategin när den är antagen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anette Jansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Saga Carlgren (V) yrkar att i enlighet med ett av uppdragen i Region Gotlands
handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR att komplettera stycket ”Bakgrund” med
jämställdhetsintegrering.
Ordförande Jesper Skalberg Karlsson ställer proposition på Saga Carlgrens yrkande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Förslag till projektdirektiv 2019-02-20.
Skickas till
Region Gotland, Avd för regional utveckling
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
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REGU § 12

Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder, till projektet ”
Framtagande av RUS för Gotland”

RS 2019/243

REGUs förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar projektet ”Framtagande av RUS för Gotland”
med 50 procent av projektets kostnader, sammanlagt högst 3 025 000 kr, varav
högst 1 525 000 kronor ur 2019 års anslag och högst 1 500 000 kronor ur 2020 års
anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
Beslutet avser perioden 2019-01-01 till 2020-12-31
•

Projektet syftar till att ta fram en väl förankrad regional utvecklingsstrategi (RUS) i
samverkan med Gotlands regionala utvecklingsaktörer, det vill säga aktörer som
inom ramen för sina ordinarie verksamheter, har i uppdrag att styra mot den
regionala tillväxtpolitikens mål, och/eller är centrala för genomförande av aktiviteter
som syftar till att nå uppsatta mål och prioriteringar för Gotlands utveckling. I
december 2020 ska RUS kunna antas av regionfullmäktige.
Förväntat resultat är en väl förankrad regional utvecklingsstrategi med mål och
prioriteringar för en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling. Förväntad effekt är
utvecklad samsyn och samverkan, en tydlig riktning och mål för Gotlands
gemensamma utvecklingsarbete och att det leder till en hållbar tillväxt och utveckling,
i linje med de globala hållbarhetsmålen. Samarbete med Swedesd, Uppsala universitet
Campus Gotland, för stärkt lärande och integrering av Agenda 2030 under hela
processen tillför mervärden utöver ordinarie verksamhet.
Bedömning

Projektet ger möjlighet till att involvera Gotlands utvecklingsaktörer och därmed
lägga grunden för genomförande av strategin när den är antagen. Projektet tar tillvara
pågående processer och ska skapa samsyn vad gäller den långsiktiga utvecklingen för
Gotland. Projektet tar vidare och integrerar kunskap och erfarenhet från
regeringsuppdraget jämställd regional tillväxt. Ett extra mervärde är samarbetet med
Swedesd, Uppsala universitet Campus Gotland och den kunskapshöjning kring
lärande, hållbarhet och Agenda 2030 som det bidrar till.
En väl genomarbetad och förankrad regional utvecklingsstrategi blir en utgångspunkt
såväl för Gotlands utvecklingsaktörer som för Region Gotlands interna styrning, i
styrkortets perspektiv Samhälle.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anette Jansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Ansökan om regionala tillväxtmedel inkommen 2019-02-18.
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Skickas till
Region Gotland, Enheten för Hållbar tillväxt
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REGU § 13

Besöksnäringsstrategi
implementeringsprocess - Ansökan om
regionala tillväxtmedel

RS 2018/1365

REGUs beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

I Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 pekas besöksnäringen tillsammans med
mat- och livsmedelsnäringarna ut som styrkeområden. Den nyligen framtagna
besöksnäringsstrategin visar att finns goda möjligheter att utvecklas året runt inom
bland annat natur och kultur, outdoor samt mat och dryck.
Projektet syftar till att öka företagens kunskap samt stärka affärs- och
produktutveckling för att Gotland ska bli en hållbar och exportmogen destination
året runt. Syftet är också att bygga ett övergripande partnerskap mellan näringslivets
aktörer, myndigheter och akademi samt stärka Gotlands Besöksnärings aktiva roll i
implementeringsarbetet och fortsatt utveckling.
Inom ramen för projektet påbörjas arbetet med implementering av
besöksnäringsstrategin kopplat till samtliga aktörer inom besöksnäringen. Projektet
skapar förutsättningar för en fortsatt styrning och utveckling genom att bygga upp ett
partnerskap, samla näringen, stärka marknadsföring och processleda
implementeringen.
Bedömning

Projektets övergripande syfte är att bygga en starkare besöksnäring samt att etablera
Gotlands Besöksnäring som en plattform för kunskap och utveckling av Gotland
som besöksmål. Detta sker genom ett brett anslag där företagen utifrån den regionala
besöksnäringsstrategin utvecklar sin affärsverksamhet, produkter och tjänster.
Genom bildandet av ett partnerskap för styrning och ledning av
implementeringsarbetet skapas förutsättningar för en långsiktighet inom området.
Detta partnerskap utgör också grunden för fortsatt klusterutveckling och att
skapandet av en innovationsmiljö för besöksnäringen.
Projektet syftar till att bredda arbetet inom Gotlands Besöksnäring till att bli en
tydligare samlingspunkt som destinationsbolag för Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är en ett viktigt led i arbetet med att
på ett hållbart sätt utvidga besöksnäringen på Gotland. Detta är ett prioriterat
område inom Tillväxtprogrammet 2016-2020.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av
projektet.
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mats Jansson och Karin Winsnes, näringslivstrateger,
regionstyrelseförvaltningen.
Regionalt utvecklingsutskott begär kompletteringar i ansökan och lämnar därför
ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Ansökan: Besöksnäringsstrategi implementeringsprocess

13 (23)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

REGU § 14

Fortsatt arbete med landsbygdsutveckling

RS 2019/255

REGUs beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2019 fortsätta arbetet med att ta
fram lokala utvecklingsplaner för bygder på Gotland. Under 2019 föreslås att det tas
fram två nya lokala utvecklingsplaner för två orter/områden. På så sätt tas arbetet
vidare som påbörjats inom ramen för pilotprojektet Landsbygdsutveckling 2.0. som
genomfördes under 2017-2018.
Bedömning

Erfarenheten från 2018 års arbete med framtagningen av fyra LUP:ar visar att det är
ett bra arbetssätt för bygderna lokalt att arbeta med sina utvecklingsfrågor, men även
för bygderna att stärka sin samverkan med Region Gotland och andra myndigheter.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att lokala utvecklingsplaner är en
fungerande metod för att på ett strukturerat sätt arbeta med hållbar regional och lokal
utveckling på hela Gotland.
Under 2019 föreslås att det tas fram två nya lokala utvecklingsplaner (LUP:ar) i
samverkan med Region Gotland. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag av
regionstyrelsen att välja ut två av de tre utpekade områdena att gå vidare med i ett
första skede.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malena Bendelin, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Regionalt utvecklingsutskott beslutar att lämna ärendet till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
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REGU § 15

Förstudie och fördjupad analys för
utveckling av Storsudret

RS 2019/264

REGUs förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie och fördjupad
analys av förutsättningarna för utveckling av Storsudret.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till
finansiering.
•

Regionstyrelsen föreslås ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en
förstudie och fördjupad analys av förutsättningarna för utveckling av Storsudret. Det
finns ett behov av en detaljerad analys och kartläggning av den utvecklingspotential
som finns i området. Området som Storsudret innefattar är socknarna Fide, Öja,
Hamra, Vamlingbo och Sundre.
Bedömning

Regionsstyrelseförvaltningen anser att det är prioriterat att göra en djupare analys av
Storsudret. Målet med uppdraget är att, baserat på tidigare processer, nya
dialog/intervjuer och analys, ge rekommendationer och förslag till insatser som kan
initieras i samverkan både mellan regionala utvecklingsaktörer och med Region
Gotland. Målet innefattar även ett tydliggörande av olika aktörers ansvar och roller
inom ramen för utvecklings-/tillväxtpolitiken samt behov av samarbete i det fortsatta
utvecklingsarbetet. Det finns tydliga kopplingar mellan olika projekt och uppdrag
som rör området och arbetet kommer sannolikt ha positiva effekter på
Tillväxtprogram 2016-2020, pågående arbete med regional utvecklingsstrategi (RUS)
samt processen med den lokala utvecklingsplanen (LUP) för Storsudret och
utvecklandet av servicepunkt i området.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malena Bendelin, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 16

Uppföljning Internationell samverkan 2018

RS 2019/309

REGUs beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, §Rf 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 Regin 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 inför årsredovisningen ombads förvaltningarna återrapportera enligt
följande frågor:
Vilka EU-finansierade projekt har bedrivits under året?
Vilka andra internationella projekt har bedrivits under året?
Övrigt internationellt arbete (värd för besök, deltagande på konferenser etc.)?
Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet?
Samtliga förvaltningar har inkommit med svar. Samtliga svar finns bifogade,
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att omfattningen av arbetet med internationell
samverkan, omvärldsbevakning och användning av extern medfinansiering för
projekt sammantaget sker i en likartad omfattning som föregående år. Samtliga
förvaltningar har aktiviteter som ligger i linje med den internationella strategin.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är ett mycket tydligt exempel på en
förvaltning där man nått långt med att integrera det internationella arbetet i
grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen och där man använder sig av såväl
extern medfinansiering som egna medel för att bedriva sin internationella samverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen är tydliga exempel på
aktiva användare av de prioriterade internationella nätverken för omvärldsbevakning
som lett fram till etablerandet av kontakter och kunskaper som används i
utvecklingen av verksamheternas egna arbeten och strategiska inriktning.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Teknikförvaltningen är ett tydligt exempel på en förvaltning som lägger tonvikt vid
att använda extern medfinansiering för att medverka till ett hållbart internationellt
utvecklingssamarbete.
Socialförvaltningen är ett tydligt exempel på en förvaltning som framgångsrikt drivit
ett projekt om inkluderande arbetsplatser med finansiering från europeiska regionala
utvecklingsfonden, där projektet genererat lärdomar och en modell som kommer att
implementeras i Region Gotlands samtliga verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att implementeringen av den
internationella strategin pågår i samtliga förvaltningar och att samtliga förvaltningar
bedriver aktiviteter, inom vissa förvaltningar långt mer än vad som framgår av de
bifogade svaren.
Det finns samtidigt utrymme till förbättringar. Internationellt arbete hamnar lätt på
individnivå. Det är delvis naturligt, då drivande individer behövs för att få tillstånd
samarbeten och underhålla nätverk. Att vara med som projektpartner i internationella
projekt bidrar emellertid till mening, värde och kunskapshöjning både för individen
och för Region Gotland. Dessa mervärden bidrar till Region Gotland som en
attraktiv arbetsgivare och Gotlands attraktivitet.
Flera förvaltningar skulle tjäna på att få något slags draghjälp för att stärka
integreringen av det internationella arbetet, samt identifiera möjligheter med
omvärldsbevakning och samarbeten inom med de prioriterade internationella
nätverken. Regionstyrelseförvaltningen ser därför positivt på att, med utgångspunkt i
kompetensplanen som antogs i juni 2017 och med det interna internationella
nätverket som stöd, använda 2019 och 2020 till att rusta Region Gotlands
förvaltningar att i ökad omfattning ta del av befintliga EU-medel och nätverk, samt
att i samverkan med andra regionala aktörer ta tillvara Gotlands intressen i det
pågående arbetet med EU:s långtidsbudget för sammanhållningspolitiken från 2021.
Det finns även utrymme att synliggöra mer av det internationella arbete som
förtroendevalda utför för Region Gotland. Här ser regionstyrelseförvaltningen stora
möjligheter för det regionala utskottet att agera samordnande för Region Gotlands
synlighet och engagemang i organisationer och internationella nätverk, samt för att ge
ledning kring Region Gotlands strategiska regionala ståndpunkter och inriktningar.
Ärendets behandling under mötet

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

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
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REGU § 17

Avveckling av B7 Baltic Islands

RS 2016/540

REGUs förslag till regionstyrelsen
•

Att instämma med nedläggningen av B7 Baltic Islands och att regionstyrelsens
ordförande undertecknar beslutet om nedläggning på uppdrag av Region Gotland.

Gotland var med och bildade nätverket B7 Baltic Islands 1989. Nätverket har haft
stor betydelse för Gotland i frågor som rör Östersjöregionens utveckling och i EUpolicyarbetet. Under senare år har graden av aktiviteter successivt minskat och enbart
haft inriktning på konst-, idrotts- och ungdomsutbyten. Två medlemmar har lämnat
nätverket 2014: Öland och Bornholm. I dagsläget är följande fem öar medlemmar:
Dagö i Estland, Gotland, Rügen i Landkreis Vorpommern-Rügen, Åland i Finland,
och Ösel i Estland.
Till följd av det svaga intresset från medlemmarna att genomföra aktiviteter
tillsammans, har Landkreis Vorpommern-Rügen föreslagit att nätverket avvecklas
och läggs ned 2019.
Bedömning

Givet medlemmarnas intresse och avsaknad av aktiviteter i nätverkets regi, bedömer
förvaltningen att Region Gotland ska tillstyrka nedläggning av B7 Baltic Islands
under 2019. Förvaltningen är mån om att nedläggningen dokumenteras så att det blir
ett korrekt avslut i förhållande till nätverket och blir en transparent fördelning av
återstående medel.
Förvaltningen ser samtidigt behov av att bibehålla våra goda relationer med öar i
Östersjöregionen. Det sker inom ramen för Region Gotlands övriga prioriterade
internationella nätverk och samarbeten.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 18

Arbetsgång för Region Gotlands
övergripande internationella och EUrelaterade ärenden

RS 2018/454

REGUs förslag till regionstyrelsen
•

Att godkänna arbetsgången för Region Gotlands övergripande internationella och
EU-relaterade ärenden.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020, som antogs av
regionfullmäktige den 27 mars 2017, definierar ansvar och befogenheter samt
identifierar prioriterade internationella och nationella nätverk med internationell
koppling. De senare utgöras av :
Stockholmsregionens Europaförening (SEF)
Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe (CPMR)
Union of Baltic Cities (UBC)
Organization of World Heritage Cities (OWHC)
HansanB7 Baltic Islands (kommer avvecklas under 2019)
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL)
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
Den internationella strategin identifierar ej tematiskt och territoriellt övergripande
strategiska frågor av vikt för Region Gotland. Enligt Instruktion regionalt
utvecklingsutskott (RS 2018/454) har utskottet, bland annat, följande åtaganden som
anknyter till den internationella strategin:
Upprätta internationell strategi och samordna insatser för genomförande
Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfonder
Vara plattform för omvärldsbevakning
Bevaka utvecklingsområdet genom remissyttrande, uppvaktningar och vid behov
samarbete
För att förtydliga det regionala utvecklingsutskottets åtaganden, föreslår
förvaltningen en arbetsgång för övergripande internationella och EU-relaterade
ärenden.
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Bedömning

Syftet med en arbetsgång av Region Gotlands övergripande internationella och EUrelaterade ärenden är att förtydliga Region Gotlands internationella synlighet och
engagemang i organisationer och nätverk på en övergripande strategisk nivå.
Målet med arbetsgången av Region Gotlands övergripande internationella och EUrelaterade ärenden är att stärka verksamhetsnyttan av det internationella arbetet och
att synliggöra hur skattemedel används för att ta tillvara Region Gotlands intressen
inom ramen för det övergripande internationella och EU-relaterade arbetet.
Förslag till arbetsordning
De övergripande internationella och EU-relaterade ärenden som behandlas i
regionala utvecklingsutskottet inom ramen för arbetsordningen är att ta ställning till
förfrågningar ställda till regionstyrelsen om inbjudningar till Region Gotlands
förtroendevalda att representera vid konferenser och möten i utlandet
internationella samarbeten
deltagande i internationella organisationer och nätverk
medlemskap i internationella organisationer.
Regionstyrelseförvaltningen tar fram underlag som redovisar inkomna förfrågningar
där det framgår:
Typ av förfrågan
Kort beskrivning av förfrågans syfte och innehåll och medverkan från Region
Gotland
Kortfattad bedömning av förfrågans relevans för Region Gotland utifrån
inriktningen i den internationella strategin
Förslag till beslut: avslag/godkänna
Bedömning och förslag till beslut ska regionstyrelseförvaltningen stämma av med det
regionala utvecklingsutskottets ordförande och vice ordförande före utskick till det
regionala utvecklingsutskottet.
Utöver förfrågningar, bereder även det regionala utvecklingsutskottet Region
Gotlands ståndpunkter och inriktningar inför förtroendevaldas deltagande i de
prioriterade internationella nätverken, samt i strukturfondspartnerskapets möten
kring den framtida sammanhållningspolitiken, samt tar del av och i förekommande
fall godkänner reserapporter eller motsvarande därifrån. Regionstyrelseförvaltningen
tar tillsammans med berörda förtroendevalda fram underlag till det regionala
utvecklingsutskottet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 19

Hansadagarna 2025

RS 2017/1023

REGUs förslag till regionstyrelsen
•

Informationen läggs till handlingarna och utskottet inväntar förslag från
förvaltningen på fortsatt beredning av ärendet.

REGUs beslut
•

Regionalt utvecklingsutskott beslutar att ärendet, med eventuella ytterligare
handlingar, ska återkomma för beslut i samband med budgetberedningen i maj
2019.

Regionstyrelsen har fattat beslut om att uppdra åt delegationen som deltog i
Hansedagarna i Rostock att återkomma till regionstyrelsen med en skriftlig rapport
kring Hansanätverket, möjligheter för Gotland inom nätverket i framtiden och
mervärde för Gotland att arrangera Hansedagarna 2025. Regionstyrelsen fattade vid
samma tillfälle beslut om att Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån
delegationens skriftliga rapport komma med förslag på eventuellt fortsatt process
angående Hansedagarna 2025, inklusive finansieringsanalys. (RS § 102, 2018-04-26).
Delegationens rapport är inlämnad. Med den som utgångspunkt har förvaltningen
tagit fram bifogad informations-PM. PM:en bygger även på intervjuer med
delegaterna, projektledare för Hansedagarna 1998, material från de senaste
arrangörerna av Hansedagarna.
Syftet med informations-PM:en är att utgöra grund för det regionala
utvecklingsutskottets ledamöter att diskutera möjligheter och mervärden med
värdskapet 2025, samt behov av eventuellt kompletterande underlag för att fatta
beslut om värdskapet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar att ärendet, med eventuella ytterligare
handlingar, ska återkomma för beslut i samband med budgetberedningen i maj 2019.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Rapport Hansedagarna 2025 – Diskussionsunderlag till utskottets sammanträde den
5 mars 2019.
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REGU § 20

Visby Centrum partneravtal

RS 2019/270

REGUs förslag till regionstyrelsen

Förslaget till partneravtal mellan Visby Centrum och Region Gotland antas.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera försäljning/inlösen av Region
Gotlands aktier i Visby Centrum.
•

Gotlands kommun (numer Region Gotland) uppdrog 2004 åt Handelns
utredningsinstitut att utreda förutsättningarna för Östercentrum. Utredningen pekade
på vikten av att stärka samarbetet mellan handel, fastighetsägare och kommun. Till
följd av etableringen av externhandel i Visby och utflyttning av kommunal och statlig
verksamhet ur Visby innerstad, så fördes en dialog om hur Östercentrum och Visby
innerstad skulle arbeta för att möta de utmaningar som detta medförde.
I syfte att fördjupa samarbetet mellan intressenterna Östercentrums intresseförening,
Adelgatans intresseförening, S:t Hanskvarterens ekonomiska förening och Gotlands
kommun så beslutade dessa att gå in som delägare i ett gemensamt aktiebolag med 25
procent av aktierna vardera. Detta skedde genom en nyemission av aktier i det
befintliga bolaget Wisby Strövet AB (numer Visby Centrum AB).
Under de år som gått har det dock visat sig finnas en inneboende problematik mellan
de tre privata ägarnas önskemål om att Visby Centrum ska driva näringslivets
intressefrågor och Region Gotlands roll som myndighet. Det har lett till utmaningar
för Visby Centrum att kunna fungera som en gemensam plattform för utveckling.
Dessa utmaningar har dock inte gällt Visby Centrums roll som utvecklingsaktör och
Region Gotlands roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör eller samhällsbyggare,
därför finns det fortsatt god grund för ett samarbete förutsatt att roll- och
ansvarsfördelningen klargörs. Ett av de initiala motiven till att Region Gotlands gick
in som ägare var också att bidra till att skapa en god balans mellan Östercentrum och
Visby innerstad. Detta förefaller inte längre vara en fråga som är en utmaning att
hantera, varför detta motiv inte längre kan sägas kvarstå för Region Gotlands
delägarskap. Tecknandet av ett avtal innebär att därför också att Region Gotland
utträder ur Visby Centrum AB som delägare.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotlands delägande varit till stor
nytta i bildandet och uppbyggnaden av Visby Centrum, vilket också ledde till
utmärkelsen Årets stadskärna 2012. Den utmaning som ligger i att hantera Visby
Centrums roll som intresseorganisation i de frågor då Region Gotland är motpart är
dock till men för samarbetet. Mot bakgrund av detta föreslås istället att delägandet
ersätts med ett partneravtal rörande samarbete i frågor som ä centrala för både Visby
Centrum och Region Gotland.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Person, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Partneravtal mellan Visby Centrum och Region Gotland
Bolagsordning (bilaga 1)
Konsortialavtal (bilaga 2)
Avtal om finansiering (bilaga3)
Avtal om aktieöverlåtelse/inlösen (bilaga 4)
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