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REGU § 29

Uppdrag att pröva förutsättningarna för att
upphandla verksamheten inom Gotland
Convention Bureau

RS 2019/855

REGUs beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får återkomma med ett konkret underlag för att kunna
pröva eventuell upphandling av verksamheten inom Gotland Convention Bureau.

För närvarande bedrivs verksamheten som ett samarbetsprojekt mellan Region
Gotland och Gotlands förenade besöksnäring (GFB) och består av 2 heltidsanställda
projektledare. En är anställd och finansieras av Region Gotlands regionstyrelseförvaltning och en är anställd och finansieras av GFB via lokalt näringsliv.
Regionstyrelseförvaltningen vill pröva om det finns alternativa sätt att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Ett sätt att pröva detta är att undersöka om det finns
någon privat aktör som kan utföra Regionens del av Gotland Convention Bureau på
uppdrag av Region Gotland genom att genomföra en offentlig upphandling.
Den totala budgeten för Region Gotlands del uppgår till 800 000 kr per år, bestående
av en årsarbetare och ca 170 000 kr i verksamhetsmedel.
Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att handla upp
verksamheten inom Gotland Convention Bureau
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att regionstyrelseförvaltningen får återkomma med ett konkret
underlag för att kunna pröva eventuell upphandling av verksamheten inom Gotland
Convention Bureau och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

REGU § 30

Programsamordning Hållbara Gotland fas 2
– ansökan till Region Gotland om medfinansiering för regionala tillväxtåtgärder
avseende programmet Hållbara Gotland

RS 2019/923

REGUs förslag till regionstyrelsen

Finansiering till projektet Programsamordning Hållbara Gotland fas 2 bifalls med
1 000 000 kr (motsvarande 50 %) som belastar 1:1-medel inom ramen för Hållbara
Gotland, varav 248 000 kr avser år 2019 och 1 752 000 kr avser år 2020.
• Projektets totala budget är 2 000 000 kr och resterande 50 % ansöks om från
Tillväxtverket.
•

Tillväxtverket har sedan 2017 inom ramen för Hållbara Gotland tillsammans med
Region Gotland finansierat projektet Programsamordning och handläggarkapacitet
inom Region Gotland och Tillväxtverkets gemensamma uppdrag vars syfte kortfattat
är att stärka strukturerna för genomförandet av det regionala tillväxtarbetet genom en
programsamordningsfunktion. Projektet hanterar samverkan med Tillväxtverket och
handläggarstöd inom ramen för genomförandet av det gemensamma uppdraget
Hållbara Gotland. Projektet har, enligt beslut hos Tillväxtverket (dnr 2017-00381,
ärende-id 00199419) samt hos Region Gotland (RS 2017/224, AU § 110), en projektperiod som sträcker sig från 2017-01-01 till 2019-11-01.
Eftersom programmet Hållbara Gotland, efter ett beslut 21 december 2017, förlängts
till 31 december 2020, finns skäl att även förlänga det projekt som ansvarar för samordning på övergripande nivå.
Då programmet Hållbara Gotland nu är inne i andra halvan har förutsättningarna till
viss del förändrats och nya behov vad gäller programsamordning har uppstått. Det
finns fortsatt behov av strategisk samordning men fokus bör ligga på resultatförankring, att implementera och tillvarata lärande samt på ett fördjupat arbete kring
innovationsmiljöer och Smart specialisering. Behov av att kommunicera resultat av
projekten och programmet som helhet är också identifierat. De nya behoven har lett
till att nya aktiviteter inom programsamordningen behöver genomföras för att uppnå
det övergripande syftet.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

REGU § 30 forts
RS 2019/923

Projektets övergripande syfte är fortsatt att stärka Region Gotlands kapacitet och
strukturer för genomförandet av det regionala tillväxtarbetet genom en programsamordningsfunktion/samverkan med Tillväxtverket och handläggarstöd inom
ramen för det gemensamma uppdraget. Syftet är också att säkra att resultat från
programmet Hållbara Gotland som helhet tas tillvara för att optimera lärandet hos
Region Gotland och berörda organisationer och aktörer, samt att stärka Region
Gotlands möjligheter att långsiktigt stödja utvecklingen av innovationsmiljöer.
Ansökan, som inlämnas till Tillväxtverket senast 26 september under förutsättning
att regionstyrelsen bifallit sin del, avser projektperioden 2019-11-02 till 2020-10-31.
Förvaltningens bedömning är att sannolikheten för att effekter, lärande och resultat
av programmet Hållbara Gotland kan tas tillvara och kommuniceras till berörda
målgrupper ökar väsentligt om detta projekt genomförs.
Projektets genomförande bedöms inte ha negativa konsekvenser för varken barn-,
jämställdhets-, integrations- eller hela-gotlandperspektiv.
Regionsstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen bifaller finansiering till
projektet bifalls med 1 000 000 kr (motsvarande 50 %) som belastar 1:1-medel inom
ramen för Hållbara Gotland, varav 248 000 kr avser år 2019 och 1 752 000 kr avser
år 2020.
Projektets totala budget är 2 000 000 kr och resterande 50 % ansöks om från
Tillväxtverket.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår i enlighet med förvaltningens förslag att finansiering beviljas
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

REGU § 31

OECD Territorial Review Gotland

RS 2019/933

REGUs förslag till regionstyrelsen

Medfinansiering av projektet ”OECD Territorial Review Gotland” beviljas med 50
procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 2 464 924 kronor ur
medel för regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1.
• Projektet finansieras med 728 118 kr ur 2019 års anslag, 1 406 623 kr ur 2020 års
anslag och 330 185 kr ur 2021 års anslag. Beslutet avser perioden 2019-08-12 till
2021-11-30. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit senast 2021-11-30.
•

I enlighet med tjänsteskrivelse för RS 2017/926 per den 26 november 2018 lämnades
en projektansökan om medel för en OECD Territorial Review Gotland in till
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) den 8 mars 2019. Ansökan
prioriterades av strukturfondspartnerskapet och beslut om stöd blev klart i juli 2019.
Kostnaden för en territoriell granskning uppgår till cirka 4,9 miljoner kr, där 50
procent av kostnaden täcks av ERUF-medel. Den andra hälften anslås från regionala
tillväxtmedel 1:1.
OECD:s granskning syftar till att ge beslutsfattare på Gotland ett gemensamt
analytiskt ramverk att reflektera utifrån avseende samverkan i regionen och med
andra regioner, strategiska inriktningar för hållbar tillväxt, stärkt territoriell sammanhållning mellan olika typer av bygder på ön, likabehandling och jämställdhet, samt
ringa in behov av insatser och starkare styrning och utveckling i samverkan.
Genom de analyser och rekommendationer som OECD för fram får Gotlandsregionen relevant och väl underbyggd kunskap till grund för fortsatt strategiskt
arbete. Det ger i sin tur ökad samsyn om Gotlands styrkor, potential och möjligheter,
stärkt vilja bland aktörer att samverka, breddade kunskaper om Gotland och
Gotlands omland och ökad medvetenhet om viktiga internationella samarbeten för
Gotland.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att sammantaget kommer resultaten att
möjliggöra stärkt konkurrenskraft, som är mer inkluderande, cirkulär och kostnadseffektiv. Nyttan för målgrupper inom akademin och näringslivet består i tillgång till
internationella jämförelser, expertis och rekommendationer.
-

Förväntade effekter på lång sikt är:
Samling kring strategisk inriktning för Gotland och stärkt vilja att samverka
regionalt, storregionalt och transnationellt.
Stärkta företagsfrämjande system och innovativa miljöer som möjliggör att fler
hållbara affärsidéer leder till tillväxt på Gotland.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

REGU § 31 forts
RS 2019/933

En TR för Gotland förväntas ge regionens aktörer större fokus i arbetet med tillväxtarbetet, ökad medvetenhet om att nå inom EU överenskomna mål som stärkt konkurrenskraft, inkludering, stärkt engagemang för att arbeta mer med EU-finansierade
program etc. Region Gotland kommer följa upp resultatanvändningen bland målgrupperna och aktualiteten i OECD:s rekommendationer inom fyra år efter projektavslut. I samband med uppföljningen görs en uppdatering av TR Gotlands data.
Uppföljningen avser även att fånga in attitydförändringar och förekomst av förändringar avseende underrepresenterade gruppers delaktighet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av
projektet enligt nedan:
-

Region Gotland medfinansierar projektet ”OECD Territorial Review Gotland”
med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 2 464 924
kronor ur medel för regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1.
Projektet finansieras med 728 118 kr ur 2019 års anslag, 1 406 623 kr ur 2020 års
anslag och 330 185 kr ur 2021 års anslag. Beslutet avser perioden 2019-08-12 till
2021-11-30. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit senast 2021-11-30.

Region Gotlands ansökan om medfinansiering 50 procent från Strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna är beviljad.
Detta beslut utgör medfinansiering med 50 procent från regionala tillväxtmedel 1:1till
projektets ansökan om medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.
Utbetalning av stöd liksom lägesrapporter och slutrapport sker i enligt med kraven
från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Sista datum för slutrapport är
2021-11-30.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att medfinansiering beviljas i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

REGU § 32

FramgångsHubb - Ansökan om medel för
regionala tillväxtåtgärder

RS 2019/893

REGUs förslag till regionstyrelsen

Medfinansiering av Almi Företagspartner Gotland för projekt ”FramgångsHubb”
beviljas med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst
3 999 813 kronor ur medel (anslag 1:1) för regionala tillväxtåtgärder.
• Projektet finansieras med 999 953 kr ur 2020 års anslag, 1 599 925 kr ur 2021 års
anslag, 1 399 935 kr ur 2022 års anslag. Beslutet avser perioden 2020-01-01 till
2022-12-31. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit senast 2023-03-31.
• Beslutet gäller under förutsättning att projekt beviljas vid Strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna.
•

Almi Företagspartner Gotland söker medel ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder för
medfinansiering av projektet FramgångsHubb som är ett samverkansprojekt mellan
Almibolagen inom programområdet Småland och Öarna (Gotland, Jönköping,
Kronoberg och Kalmar). Projekttiden sträcker sig över tre år (2020-01-01—2023-0331) med totala projektsumman för samtliga fyra regionerna: 31 533 260 kronor
Syftet är att konkret stödja SME-företagen med gemensamma aktiviteter som stärker
företagens förmåga att möta kraven från en ökad globalisering, digitalisering och
effektivisering.
Konkret kommer samarbetet bestå i att alla regionernas Almikontor ordnar gemensamma seminarier, slussar kunder till varandra, involverar varandra i kundmöten och
bygger gemensamma rådgivningsteam då det är aktuellt.
Projektet tar avstamp i respektive regions utvecklingsstrategier, RUS, och kommer
bland annat att nyttja regionens strategier för smart specialisering. Projektet har
möjligheten att slussa företag rätt med behov av att hitta kontakter inom regionens
utvalda områden. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med relevanta
projekt och organisationer i området Småland och Öarna.
Ett viktigt område är att stötta och öka företagens förmåga att nyttja extern
kompetens för att realisera sina tillväxtplaner. I det nya projektet kommer Almi att
kommunicera med andra regionala aktörer som finns i alla länen ex. universitet och
högskolor, Science Parks, Inkubatorer, Business Sweden, EEN, EKN, IUC, RISE,
Handelskammare samt näringslivskontoren i de olika kommunerna.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

REGU § 32 forts
RS 2019/893

Projektet FramgångsHubb ligger väl i linje med behovet att stärka företagsfrämjande
systemet på Gotland och därmed bidra till att affärsutveckla regionens SMF-företag
så att fler innovativa tjänster och produkter skapas. Projektet bedöms även bidra till
att stärka företagens konkurrenskraft på en större marknad vilket är viktigt för att fler
arbetstillfällen skapas och därmed bidra till ökad attraktionskraft att jobba, verka och
leva på Gotland.
Genom projektets breda samverkan mellan regionernas Almikontor och övriga
aktörer ger det samordningsvinster och en stärkt organisation och kunskapsbas som
målgruppen sannolikt kan dra nytta av. Deltagande företag ges dessutom möjlighet
till ett brett nätverk och erfarenhetsutbyte med företag från tre regioner på fastlandet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av
projektet enligt nedan:
-

Region Gotland medfinansierar Almi Företagspartner Gotland för projekt
”FramgångsHubb” med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt
högst 3 999 813 kronor ur medel (anslag 1:1) för regionala tillväxtåtgärder.
Projektet finansieras med 999 953 kr ur 2020 års anslag, 1 599 925 kr ur 2021 års
anslag, 1 399 935 kr ur 2022 års anslag. Beslutet avser perioden 2020-01-01 till
2022-12-31. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit senast 2023-03-31.
Beslutet gäller under förutsättning att projekt beviljas vid Strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna.

Detta beslut utgör medfinansiering till projektets ansökan om medel från EUs
regionalfond.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att medfinansiering beviljas i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Almi Företagspartner Gotland AB 2019-08-05
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

REGU § 33

Gotland Goes Global - Ansökan om medel för
regionala tillväxtåtgärder

RS 2019/892

REGUs förslag till regionstyrelsen

Medfinansiering av Almi Företagspartner Gotland för projekt ”Gotland Goes
Global” beviljas med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt
högst 1 495 729 kronor ur medel (anslag 1:1) för regionala tillväxtåtgärder.
• Projektet finansieras med 478 633 kr ur 2020 års anslag, 538 463 kr ur 2021 års
anslag, 478 633 kr ur 2022 års anslag. Beslutet avser perioden 2020-01-01 till 202212-31. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit senast 2023-01-31.
• Beslutet gäller under förutsättning att projekt beviljas vid Strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna.
•

Projektets syfte är att leverera en kraftfull satsning för regionens små- och medelstora
företags internationalisering. Projektet fokuserar på att öka SMF:s internationaliseringsgrad genom riktade affärsutvecklingsinsatser. Genom effektiva metoder kan
Almi bidra till att fler företag fattar beslut om sin strategiska inriktning och arbetar
konkret med aktiviteter som leder mot internationell tillväxt. I detta arbete kan nya
möjligheter till vidareutveckling av innovativa affärsmodeller uppstå. Hos en del
företag krävs kompletterande kompetens för att realisera dessa utvecklingsplaner.
Almi har god kompetens och ett brett nätverk samt en god kunskap om de aktörer
som kan stödja företag i sin utveckling. Projektet tar även avstamp i Region Gotlands
tillväxtprogram där ett mål är att öka den gotländska exporten. Ett viktigt område är
att stötta och öka företagens förmåga att nyttja extern kompetens för att realisera sina
tillväxtplaner.
Inom ramen för Almis ordinarie tjänsteutbud så finns det inga tjänster eller rådgivningsinsatser som tangerar området internationalisering. Med hjälp av denna projektansökan kommer Almi kunna erbjuda individuell coachning med inriktning på
internationalisering. Coachningen kommer erbjudas företag i alla faser av internationaliseringsresan vilket betyder att vi möjliggör både att fler börjar exportera och
att de som redan exporterar ökar sina volymer. Vidare kan Almi skapa strategigrupper som inriktar sig på internationalisering i syfte att få företagare att kunna
utbyta erfarenheter. För att kunna genomföra dessa rådgivningsinsatser som idag inte
ryms i Almis ordinarie verksamhet så krävs det en rådgivare som har denna
spetskompetens och erfarenhet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

REGU § 33 forts
RS 2019/892

Företagsfrämjande systemet saknar idag permanent fysisk närvaro på Gotland av
expertis inom export och internationalisering. Både förstudien inför bildandet av
exportcentrum (2018) på Gotland och statistik från SCB stärker bilden av att
gotländska företags närvaro på en exportmarknad är bland de lägsta i landet.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att i samverkan med andra företagsutvecklande insatser finns det goda skäl att stärka internationaliseringskompetensen
på Gotland så att både nya presumtiva exportföretag liksom befintliga kan nå en
större internationell exportmarknad och därmed få fler företag att växa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av
projektet enligt nedan:
-

-

Region Gotland medfinansierar Almi Företagspartner Gotland för projekt
”Gotland Goes Global” med 50 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 1 495 729 kronor ur medel (anslag 1:1) för regionala tillväxtåtgärder.
Projektet finansieras med 478 633 kr ur 2020 års anslag, 538 463 kr ur 2021 års
anslag, 478 633 kr ur 2022 års anslag. Beslutet avser perioden 2020-01-01 till
2022-12-31. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit senast 2023-01-31.
Beslutet gäller under förutsättning att projekt beviljas vid Strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna.

Detta beslut utgör medfinansiering till projektets ansökan om medel från EUs
regionalfond.
Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter.
Rapportering och lägesrapporter sker enligt EU regionalfondens regler och intervaller. Sista datum för slutrapport är 2023-01-31.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att medfinansiering beviljas i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. Gotland goes Global 2019-08-05
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

REGU § 34

Framtagande av ny RUS – regional
utvecklingsstrategi

RS 2018/1237

Information ges om framtagande av ny RUS, regional utvecklingsstrategi. Några
frågeställningar gavs till politiken inför det fortsatta arbetet med dialog med
intressenterna.
Dialog föreslås ske med:
-

Befintliga nätverk
Politiken: REGU, RS, + info RF och nämnderna
Statlig samverkan
Framtidsworkshops 3-4 st hösten 2019
Unga: högstadieklass, gymnasieklass, studenter campus – hösten 2019
Presentation remissförslag på ”92 möjligheter” (jan 2020)
Lokala dialoger runt om på ön, 8 platser (feb 2020)

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anette Jansson, projektledare och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

REGU § 35

Information. Internationell strategi

Information ges om Region Gotlands arbete med strategier för det internationella
arbetet. Rapporter ges även om företagna resor, inbjudningar, samverkansprojekt m.m.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

REGU § 36

Information. Initiera Energicentrum Gotland

RS 2019/472

Energicentrum Gotland med Region Gotland som huvudman är ett projekt som ska
bidra i genomförandet av regeringsuppdraget till Energimyndigheten om Gotland
som pilot i omställningen till ett hållbart energisystem.
Energicentrum ingår i den färdplan som Energimyndigheten stakat ut inom ramen
för uppdraget. Energicentrum ska stå för samverkan som utvecklar lokala aktörers
kapacitet att genomföra aktiviteter, åtgärder och projekt för ett hållbart energisystem
på Gotland.
Energicentrums verksamhet planeras för att växa fram i tre stegvisa etapper om
vardera två år. Detta projekt är den första etappen, och omfattar starten av
Energicentrums verksam-het, en informationsplattform för energiomställningen i
jord- och skogsbruket, samt ett informationsprojekt för omställning inom transportområdet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Helena Andersson ekostrateg, med på ärendet är Anna Wejde
enhetschef samhällsplanering, regionstyrelse förvaltningen.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

REGU § 37

Information. Varumärkesplattform

Information ges om det pågående arbetet med plattform för varumärket.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karin Bill, strateg, regionstyrelseförvaltningen.

17 (17)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

