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REGU § 21

Utveckling av avgångshall samt ankomsthall
på Visby Airport för att skapa ett mer
välkomnande Gotland. Ansökan om medel
för regionala tillväxtåtgärder

RS 2019/397

REGUs beslut

Region Gotland medfinansierar Swedavia för förstudien ”Utveckling av avgångshall samt ankomsthall på Visby Airport för att skapa ett mer välkomnande
Gotland” med 50 % av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 500 000
kronor ur 2019 års anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2019-02-01 – 2019-11-30. Skriftlig slutrapport skall ha
inkommit senast 2019-12-10.
•

Gotland har som ö förutsättningar som skiljer sig avsevärt från andra svenska
regioners. Gotland är unikt för Sverige, då det är den enda regionen som är totalberoende av flyg- och färjetrafik. Kommunikationerna, båt och flyg, för en ö som
Gotland är mycket viktigt för utvecklingen i regionen som helhet.
Visby flygplats byggdes senast ut för 35 år sedan och anpassades efter dåtidens trafikvolymer. Sedan dess har såväl resandet som godstransporterna ökat kraftigt. Ökat
antal besökare och antal invånare liksom näringslivsutveckling ställer krav på ett hållbart kommunikationssystem och god tillgänglighet till och från fastlandet. Under de
senaste åren har även näringslivets och resenärers resvanor och krav på kommunikationer förändrats. Förändringar i resenärernas beteendemönster skapar ett behov av
förnyelse och utveckling av tillgängligheten.
Förstudien syftar till att skapa ett beslutsunderlag för ett genomförandeprojekt som
kan bidra till tillväxt genom ökad kapacitet, tillgänglighet och attraktionskraft. En
mer tillgänglig och välkomnande flygplats ger förbättrade möjligheter för resande för
såväl boende, besökare och pendlare.
Förstudiens övergripande syfte är att skapa ett beslutsunderlag för ett kommande
genomförandeprojekt som kan bidra till tillväxt genom ökad kapacitet, tillgänglighet
och attraktionskraft. En mer tillgänglig och välkomnande flygplats ger förbättrade
möjligheter för resande för såväl boende, besökare och pendlare.
forts
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

REGU § 21 forts
RS 2019/397

Regionstyrelseförvaltningen anser att förstudien ”Utveckling av avgångshall samt
ankomsthall på Visby Airport för att skapa ett mer välkomnande Gotland” överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i det regionala
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020, där god tillgänglighet till fastlandet genom enklare och snabbare resor är
ett viktigt mål för stärkt konkurrenskraft.
Förstudien ligger även i linje med flera av de i Tillväxtprogrammet utpekade insatsområdena under attraktionskraft samt besöksnäring.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av
förstudien.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Karin Winsnes, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2019-02-14
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-26
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REGU § 22

Förstudie projektkontor

RS 2019/454

REGUs beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen uppdras att utreda frågan vidare och återkomma med
ett förslag till beslut.

I syfte att komplettera och förstärka den ordinarie verksamheten bedriver Region
Gotland, i likhet med andra kommuner och regioner, olika typer av utvecklingsprojekt med mer eller mindre extern finansiering. De kommuner och regioner som
bedriver projektverksamhet i betydande omfattning har inrättat stödfunktioner för
detta i form av så kallade projektkontor. Frågan om etablerande av ett projektkontor
har från tid till annan diskuteras även i Region Gotland.
Att bedriva projektverksamhet är ett sätt att möjliggöra i tid och sak avgränsade
satsningar som kan bidra till att öka kraften och takten i prioriterade utvecklingsområden och -processer. Projektverksamhet och -finansiering kan dock ytterst sällan
ersätta ordinarie verksamhet, framförallt inte på längre sikt.
Projektverksamhet kräver dock resurser. Dels på så vis att det alltid finns en tröskel i
form av arbetsinsats och kunskap för att identifiera relevanta projektmöjligheter och,
oftast mer så, när det gäller att arbeta fram konkurrenskraftiga och kvalitativa
projektansökningar. Sedan så krävs det ofta rätt omfattande administrativa insatser
för att hantera ekonomiredovisning och rekvisitioner. Dels så kräver projektverksamhet resurser av linjeorganisationen. Projektledare och annan personal som ingår i
projektverksamheten kräver resurser från chefsledet i fråga om arbetsledning och
administration, och oftast mer än så än linjeanställd personal. Projekten tar också
ekonomresurser i anspråk i samband med årsskiftet, då projekten behöver
periodiseras. Något som ofta kan vara tidsödande. För att kunna vara en projektdrivande organisation så måste det sedan också finnas möjlighet att placera projektresurser i lämpliga lokaler, varför arbetsplatser behöver reserveras för ändamålet.
Ett projektkontor behöver innehålla dels en verksamhetsledande funktion, en
projektutvecklande funktion – det vill säga en funktion som stödjer olika verksamheter konsultativ när det gäller att arbeta fram projektansökningar och planera för
projektens genomförande – samt en projektadministrativ funktion. De två senare
funktionerna, den konsultativa och administrativa, skulle kunna debiteras ut från
projektkontoret. Den konsultativa på den verksamhet som söker projekt och den
administrativa på de projekt som sedan bedrivs.
forts
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REGU § 22 forts
RS 2019/454

Ett projektkontor skulle kunna bidra till att stärka Region Gotlands kapacitet att
ansöka om och bedriva projektverksamhet, men för att vara en projektdrivande
organisation av rang så krävs det också att Region Gotland tar höjd i linjen för att
möjliggöra projektverksamhet som en naturlig del av verksamheten. Ett projektkontor kommer dock att kräva en viss andel anslagsfinansiering, men de mervärden
som en mer omfattande projektverksamhet kan bidra till bedöms med råge
överskrida anslagsfinansiering
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-29
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REGU § 23

Information. Slutrapportering Jämställd
regional tillväxt

RS 2016/111

REGUs beslut
•

Information godkänns och läggs till handlingarna.

Under åren 2016-2018 har region Gotland genomfört regeringsuppdraget Jämställd
regional tillväxt i likhet med samtliga regioner. Arbetet har slutförts och är återrapporterat till Tillväxtverket.
Inom uppdraget har en rad insatser gjorts, som exempelvis utbildning om jämställdhetsintegrering samt kartläggning av företagsstöd och projektmedel.
Förändringar har gjorts inom exempelvis handläggning och processer.
Inom regeringsuppdraget ingick att göra en handlingsplan, vilken utgick från de
regionala behov som framkommit i arbetet med Jämställd regional tillväxt.
I Region Gotlands handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2019 prioriteras därför
främst behovet av ökad jämställdhetsintegrering inom fem olika områden inom det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
1. En jämställdhetsintegrerad regional utvecklingsstrategi.
2. Ett jämställdhetsintegrerat strategiskt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete,
bland annat inom Hållbara Gotlands projektverksamhet.
3. Ett jämställdhetsintegrerat stöd- och finansieringssystem för regional tillväxt- och
utveckling, bland annat genom medverkan i SKL:s arbete med modellregioner.
4. Ett intersektionellt och jämställdhetsintegrerat perspektiv i regionala besluts- och
kunskapsunderlag, strategier och planer. Bland annat operationalisera de tre
regionala verktygen samverkan, kunskapsspridning och finansiering så att vi alltid
har konkretiserat HUR ett jämställdhetsperspektiv bidrar till framgång.
5. En utveckling av nya icke normerande verktyg för regionens studie- och yrkesvägledare och arbetsvägledare – Kompetenta Gotland.
Jämställdhetsintegreringen inom dessa fem områden ska stärkas och säkerställas.
Handlingsplanen bygger på ett proaktivt jämställdhetsarbete som ska styra det vi
gemensamt gör i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Generellt kommer vi
att eftersträva att operationalisera de tre regionala verktygen samverkan, kunskapsforts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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REGU § 23 forts
RS 2016/111

spridning och finansiering så att vi alltid har konkretiserat HUR ett jämställdhetsperspektiv bidrar till framgång. I arbetet med framtagandet av en ny regional
utvecklingsstrategi säkerställs perspektiven jämställdhet och intersektionalitet genom
att sådan kompetens finns i såväl projektets styr- och genomförandeorganisation.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-27
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REGU § 24

Information/Dialog RUS

REGUs beslut
•

Regionalt utvecklingsutskott godkänner informationen.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Anette Jansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 25

Information. Vision Gotland 2025

REGUs beslut
•

Regionalt utvecklingsutskott godkänner informationen.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Anette Jansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 26

Information. Internationell strategi

REGUs beslut
•

Regionalt utvecklingsutskott godkänner informationen.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Roland Engqvist, samordnare och Lena Thorn, projektledare,
regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 27

Information. Behov av infrastrukturplanering

REGUs beslut
•

Regionalt utvecklingsutskott godkänner informationen.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Lena Johansson strateg, regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 28

Riktlinje för pressresor och pressbesök inom
Region Gotland

RS 2019/459

REGUs beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att anta av regionstyrelseförvaltningen framtagen Riktlinje
för pressresor inom Region Gotland.

Region Gotland har nyligen beslutat om en regional besöksnäringsstrategi för
Gotland 2019-2027 där det anges att Gotland ska öka andelen internationella gästnätter med 30 % fram till 2022. För att nå detta mål behöver regionen arbeta aktivt
med att marknadsföra Gotland som destination på den internationella kartan.
En framgångsrik metod att använda när det kommer till att sprida trovärdig och
positiv information är att anordna så kallade pressbesök eller pressresor. Syftet med
en pressresa är att generera ett redaktionellt material i internationell press, på sociala
medier eller i bloggar med bred spridning.
För Region Gotland har det ett stort värde att vara den aktör som kan påverka vilken
bild av Gotland som sprids utomlands och att detta sker med trovärdiga samarbetspartners för att få önskad effekt till rätt målgrupp.
Besöksnäringen är ett av Gotlands styrkeområde, och det har stor betydelse för
Gotland vad besöksnäringen genererar i form av sysselsättning och tillväxt - för
företag, i turistekonomisk omsättning och i exportvärde.
Värdet av att en offentlig part, en region eller en kommun, står som ansvarig för
dessa pressresor är möjligheten att få ett neutralt program som ej gynnar enstaka eller
återkommande aktörer.
Utgångspunkten är att så långt det är möjligt ska pressbesöken gynna hela ön och
många olika aktörer.
Ett sätt att mäta värdet av internationella pressbesök är att titta på pressvärdet av en
journalists besök eller en genomförd kampanj; Under 2017 inleddes en större
kampanj på Norge-marknaden för att marknadsföra Gotland. Kampanjen genomfördes i samarbete med det gotländska näringslivet. Gotland tog emot 12 deltagande
personer under totalt åtta (8) dagar. Resultatet av denna kampanj blev 153 redaktionella reportage och inlägg i sociala medier till ett beräknat PR-värde av 16,8 miljoner
kronor. Den sammantagna kostnaden för kampanjen uppgick till 60 000 kronor.
forts
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REGU § 28 forts
RS 2019/459

Under 2018 genomfördes samma kampanj, dock mindre omfattande och den
initierades sent under införsäljningssäsongen. Kostnaden för denna kampanj var
50 000 kronor och det beräknade PR-värdet uppgick till 7,9 miljoner kronor. De
redaktionella material (reportage och artiklar) som följde utav kampanjen lästes
sammanlagt 6,8 miljoner gånger.
Att fokusera på internationella besökare är en av de viktigare målgrupperna för att få
flera besökare till Gotland året om. Utifrån den nu antagna regionala besöksnäringsstrategin och mot bakgrund av den gynnsamma effekt besöksnäringen har gällande
ökad tillväxt och sysselsättning är det av största vikt att återigen arbeta proaktivt med
dessa frågor.
För att arbetet ska ske på ett formaliserat och transparent sätt har en riktlinje tagits
fram avseende arbetet med dessa pressbesök och så kallade pressresor.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detta är ett viktigt arbetsområde
för Gotland och dess besöksnäring, och att riktlinje för hur arbetet ska se ut bör
antas av regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist och Lena Thorn, projektledare, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-28
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