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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-26

REGU § 50

Redovisning av projektverksamhet
(1:1-medel)

RS 2019/1291

REGUs förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Redovisning av beviljade och inkomna samt ej beviljade projekt. Den 15 november
2019 har Region Gotland drygt 50 pågående projekt med 1:1-medel. Ej utbetalda
medel är ca 68 miljoner kr. Av 68 miljoner kr är det ca 22 miljoner kr som är stöd till
projekt och företag inom Hållbara Gotland-programmet. Beräknade utbetalningar
innan årsskiftet är ca 18 miljoner kr. Totala utbetalningar för 2019 beräknas till
ca 37 miljoner kr.
Medel som är uppbokade de kommande åren är ca 38 miljoner kr för 2020, ca
14 miljoner kr för 2021 och ca 4 miljoner kr för 2022. Det beror på att nästa alla
projekten är fleråriga. När beslut tas bokas medlen upp för de år som projektet löper.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Annette Glover, ekonomiadministratör och Nils-Erik Selin,
enhetschef, hållbar tillväxt, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-19
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-26

REGU § 51

Digital plattform och verktygslåda,
varumärket Gotland

RS 2019/1294

REGUs förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar projektet Digital plattform och verktygslåda varumärket
Gotland (förstudie) med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt
högst 375 560 kr kronor, som fördelas med 177 428 kronor ur 2019 års 1:1 anslag
och 198 132 kronor ur 2020 års anslag (anslag 1:1) medel för regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2019-11-01 till 2020-04-30.
•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Region Gotland medfinansierar projektet
Digital plattform och verktygslåda varumärket Gotland (förstudie) med 50 procent av
projektets faktiska kostnader.
Förstudien har som syfte att utvärdera hur en digital plattform kan fungera som en
samlande kraft för det offentliga, akademin, civilsamhället och näringarna när det
gäller att stärka Gotlands attraktionskraft och sina egna verksamheter.
Förstudien syftar till att kartlägga plattformens funktioner och vad plattformen ska
innehålla.
Projektet skall löpa under 6 månader med start november 2019.
ERUF har beviljat finansiering.
Syfte
Region Gotland vill uppnå två saker:
1. Ta ett ansvar för att stärka bilden av och kunskapen om det gotländska varumärket och Gotland, samt understödja näringslivets förutsättningar att ta hjälp av
kraften i det gotländska varumärket för att utveckla sina egna verksamheter,
försäljning av tjänster och produkter.
2. Bygga en modern, digital plattform som stöttar den för hela regionen så viktiga
inflyttningen.
Mål
Övergripande mål är tillskapandet av en användarvänlig och av målgruppen erkänd
gemensam digital plattform för Gotland som stärker Gotlands attraktionskraft ur
perspektiven bo/verka, besöka samt gotländska produkter och företag.
forts
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-26

REGU § 51 forts
RS 2019/1294

Detta ska komma tillstånd genom samverkan och tillskapandet av en gemensam
plattform som syftar till att stärka hela Gotland.
Gotland har en situation som inte är alldeles vanlig: vi har en stark besöksnäring som
är viktig för vår tillväxt framgent. Kombinerat med detta, visar såväl genomlysning av
varumärket som andra analyser (bl a den demografiska prognosen) att vi har ett stort
behov av att stärka bilden av att Gotland är en attraktiv plats att leva och verka på.
Vi ser därför ett behov av en digital plattform för stärkt attraktionskraft även utifrån
att leva, verka och bo på Gotland. Många regioner/städer har plattformar som är
besöksorienterade, men inte en kombination av att skapa intresse och stödja såväl
besöks- och inflyttarperspektiv som stöd för lokala företag.
Förstudien siktar på att belysa möjligheter och förutsättningar för en plattform som
innehåller även en stängd del, en verktygslåda, som är medskapande både genom att
man t ex bidrar med bilder och texter men även genom att man gemensamt kan ta
fram material. Plattformen kan även ge möjligheter till att arbeta med t ex översatta
gemensamma texter på flera språk som underlättar företagens möjlighet till
internationalisering, möjlighet till att underlätta kompetensförsörjning eftersom det
kan finnas medföljande som behöver jobb om man vill flytta till ön. I dagsläget finns
mycket av denna information, men den är utspridd.
Det finns idag en webbplats som heter gotland.com, där det finns innehåll för både
besökare som möjliga inflyttare. Även en vidareutveckling av denna blir en del av
förstudien. Gällande inflyttare, så vill vi utforska hur långt vi kan digitalisera stödet
för att stärka viljan och skapa förutsättningarna för att flytta hit? Vi kommer även att
undersöka hur ett digitalt stöd kan spela en större roll rörande bland annat boendeförmedling, företagsetableringar och evenemangslotsning.
Förstudien syftar i sin tur till att kartlägga förutsättningarna för ett genomförandeprojekt som ska leda till att plattformen kan realiseras och drivas.
Horisontella perspektiv
För att nå ut till en bredd av lokala intressenter kommer vi att säkerställa att vi får
representation från företag från såväl Visby som övriga delar av ön. Vi kommer även
att aktivt arbeta för att få representation oavsett kön och ålder. Fokus är att skapa
stöd för de små och medelstora företagen på Gotland, oavsett var de ligger eller
vilken bransch de tillhör. Kan de ha nytta av att arbeta med stöd av det gotländska
varumärket så är de en målgrupp för den verktygslåda som ska utvecklas.
forts
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REGU § 51 forts
RS 2019/1294

Genomförande
Det förväntade resultatet är att kunna gå vidare med ett genomförandeprojekt som i
sin tur ska lägga grunden till en gemensam och dynamisk och interaktiv digital
plattform för SMF och andra berörda gotländska aktörer syftande till att stärka vår
förmåga att ta tillvara potentialen med det gotländska varumärket.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2019-11-18—2020-05-18.
ERUF har meddelat att de godkänt finansieringen per den 8/11 2019.
Motivering till beslut
Regionstyrelseförvaltningen anser att förstudien är en viktig del i att samla
intressenter till samverkan för att utveckla Gotlands attraktionskraft.
Gotland har en situation som inte är alldeles vanlig: vi har en stark besöksnäring som
är viktig för vår tillväxt framgent. Kombinerat med detta, visar såväl genomlysning av
varumärket som andra analyser (bl a den demografiska prognosen) att vi har ett stort
behov av att stärka bilden av att Gotland är en attraktiv plats att leva och verka på.
Den digitala plattform som finns idag (gotland.com) svarar inte upp mot dessa
behov.
Vi ser därför ett behov av en digital plattform för stärkt attraktionskraft för besöka,
bo/leva/verka samt Gotländska företag och produkter.
Villkor
För beslutet gäller bestämmelserna i Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken samt Allmänna villkor enligt bilaga.
Uppföljning och utvärdering
Projektgrupp och styrgrupp kommer vid projektavslut (endast 6 månader långt) att
utvärdera om uppsatta mål för förstudien nåtts.
Vid uppföljning kommer vi att utvärdera huruvida företag från hela ön är representerade, likväl som inkludering oavsett ålder och kön.

forts
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REGU § 51 forts
RS 2019/1294

Indikatorer
Förstudien skall resultera i följande leveranser:
-

Flödesskisser för hur en plattform ska vara byggd: vilka funktioner skall finnas
med, hur ser gränsdragningen ut mellan verktygslådan och den publika delen.
Specifikation av plattformens och verktygslådans innehåll samt tekniska och
legala förutsättningar för utformning.
En tidsplan och upprättande av arbetsgång för ett genomförande av plattformen.

Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan till Tillväxtverket 2019-09-30
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-20
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REGU § 52

Främjande av psykisk hälsa, gemensamt
arbete i samhället

RS 2019/1272

REGUs förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med psykisk hälsa
tillsammans med externa aktörer enligt beskriven inriktning med deltagande i en
gemensam förening Mind//Shift. Ett förslag på beslut om medlemskap i
föreningen tas fram.

Med utgångspunkt i Region Gotlands program för självmordsförebyggande arbete
(2015-2018) bedrivs ett brett arbete för att minska självmorden på Gotland. Arbetet
har med tiden fått en bredare ansats att adressera förbyggande av psykisk ohälsa som
speciellt viktigt för att förebygga självmord och har under 2019 trappats upp.
Programmet har förlängts att gälla till och med 2020 och en process pågår för att ta
fram förslag på reviderat program.
Insatserna som följer av programmet utgår från fem strategier. En av dessa är
”Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det självmordsförebyggande arbetet”. Det pågår en kreativ process där Region Gotland tillsammans
med näringslivet och den ideella sektorn har tagit fram förslag på hur arbetet med
psykisk hälsa tillsammans kan drivas framåt. Det har kommit till en punkt där nya
politiska beslut behövs om vi ska fortsätta den inslagna vägen med ett i sammanhanget nytt arbetssätt.
Aktörssamverkan
Under de senaste åren har Region Gotland samarbetat med flera olika myndigheter
samt ideella och idéburna organisationer i arbetet att sprida kunskap om psykisk
hälsa/ohälsa och förebyggande av självmord. Exempel är aktiviteter i samband med
självmordspreventiva dagen och utbildningsinsatser i form av föreläsningar och
utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa.
I början av 2019 tog Länsförsäkringar Gotland kontakt med Region Gotland för
samverkan kring psykisk hälsa. De hade en idé om att skapa ett sammanhållet initiativ
kring främjande av psykisk hälsa, nationellt men även lokalt, som skulle påbörjas i
samband med Almedalsveckan. Initiativtagare till idén om en rörelse för innovativ
samverkan för främjande av psykisk hälsa var en grupp personer från bland annat
Länsförsäkringar, Region Stockholm/SKL:s uppdrag psykisk hälsa och RISE.
Region Gotland tog erbjudandet att vara med att utforska möjligheterna i den
erbjudna samverkan. Även Svenska kyrkan genom Visby stift och Domkyrkoförsamlingen kom med i arbetet inför Almedalsveckan.
forts
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REGU § 52 forts
RS 2019/1272

I Forum för social hållbarhet som samordnas av Länsstyrelsen, med deltagare från
Region Gotland, statliga myndigheter, näringsliv och civilsamhällets organisationer
har behovet av ökat samarbete och samverkan kring psykisk hälsa lyfts flera gånger.
Region Gotland tog initiativ till att hålla en workshop kring psykisk hälsa på ett
forum i mars där även information gavs om det pågående initiativet inför Almedalsveckan. Det blev tydligt att intresset var stort för fortsatt samverkan i området.
Samverkan inför Almedalsveckan ledde fram till att en mötesplats ”Mind//Shift”
skapades, där totalt 21 aktörer gemensamt stod som arrangörer. Det var bland andra
Region Gotland, Region Stockholm, Region Östergötland, RISE, Svenska kyrkan
och Länsförsäkringar. Syftet med Mind//Shift i Almedalen var att driva en tankeomställning genom att lyfta fram det proaktiva arbetet för psykisk hälsa och att på
samhällsnivå se möjligheterna till nya typer av samarbeten för att vända trenden av
ökad psykisk ohälsa. I slutändan är människans psykiska hälsa allas ansvar och
rörelsen vill mobilisera ett samhälle, tillsammans, där det är värdigt att leva.
Mind//Shift hade ett 15 tal programpunkter under 5 dagar, i Helge Ands ruin. Målet
under veckan var att med inspiration från seminarium och samtal fånga upp idéer om
innovationer och nya typer av samverkan som sedan ska kunna testas lokalt i olika
projekt.
Under Almedalsveckan stärktes viljan att fortsätta Mind//Shift lokalt på Gotland,
mellan Region Gotland, Svenska Kyrkan och Länsförsäkringar Gotland. En av alla
idéer som kom upp under Mind//Shift Almedalen var att på nya innovativa sätt
samarbeta för att sprida Första hjälpen till psykisk hälsa brett i ett samhälle. Det kom
upp som en möjlig aktivitet att gemensamt arbeta med inom ramen för Mind//Shift
Gotland. Om befolkningen genom Första hjälpen till psykisk hälsa får kunskap om
olika typer av psykisk ohälsa, varningstecken och bemötande så kommer förståelsen
öka och det motverkar tabun och stigmatisering. Förmågan och viljan att stödja
medmänniskor som mår dåligt kommer att öka. Bred kunskap om psykisk ohälsa i
samhället kommer också öppna upp för samtal, vilja och möjligheter att i förlängningen gemensamt kraftsamla kring att främja psykisk hälsa på Gotland. Första
hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, är en standardiserad utbildning som används
internationellt med vetenskaplig evidens. I Sverige kvalitetssäkras den via Karolinska
Institutet.
Efter Almedalsveckan har fler organisationer visat intresse för att ansluta sig till
Mind//Shift nationellt. Arbetet har fortsatt för att skapa en hållbar nationell struktur
där bland andra Region Stockholm, RISE och Länsförsäkringar ansökt om medel via
Vinnova.
forts

11 (24)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-26

REGU § 52 forts
RS 2019/1272

Här på Gotland har flera aktörer visat intresse för den lokala Mind//Shift-rörelsen
och för idén att med gemensamma krafter sprida Första hjälpen till psykisk hälsa i det
gotländska samhället. I takt med att planering för detta fortgått och det även innefattar att hantera pengar har behovet av en sammanhållande formell struktur kring
”Mind//Shift Gotland” blivit allt mer trängande.
Tankar om framtiden
Ett projekt, Guldhjärnan, har börjat ta form för att olika aktörer i samhället gemensamt ska skapa en plan för spridning av Första hjälpen till psykisk hälsa med målet att
inom 5 år nå ut till 10% av Gotlands befolkning. Finansieringen av projektet kommer
att ske på olika sätt, dels inom företag och organisationer och dels genom insamlingar
och volontärarbete.
Projektet tvingade fram tankar på hur Mind//Shift Gotland kan utformas för att
arbetet med psykisk hälsa på Gotland kan ske på ett strukturerat och systematiskt
sätt, med deltagande aktörer från alla sektorer i samhället. Detta har lett till att
föreningen Mind//Shift har bildats där tanken är att de mest drivande aktörerna
utgör basen för en stabil styrelse. Dessa är idag Region Gotland, Länsförsäkringar
och Svenska Kyrkan. Huruvida Region Gotland vill gå vidare i en sådan samarbetskonstellation måste bli föremål för ett politiskt ställningstagande framöver.
14 december 2019 har ett par eldsjälar som medverkat i 2019 års SOS Gute, tagit
initiativ till Guldhjärnegalan. Det är en insamlingsgala där pengarna kommer att
tillfalla föreningen Mind//Shift Gotland, att användas i projektet Guldhjärnan.
Bidrag till projektet är även utlovat från Länsförsäkringar och från Mastiff som en
donation för Gotlands deltagande i SOS Gute 2019. De verksamheter som
medverkat har valt att ersättningen ska komma Gotland till del genom arbetet för
psykisk hälsa.
Förväntningarna är att Mind//Shift Gotland kan samla det gotländska samhället att
tillsammans med innovativa åtgärder göra mer och nytt för att främja psykisk hälsa.
Konkreta aktiviteter är inplanerade på Gotland för att lyfta psykisk hälsa ännu högra
på dagordningen och i ett första projekt hitta sätt att finansiera och samordna
spridning av Första hjälpen till psykisk hälsa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta
arbetet med psykisk hälsa tillsammans med externa aktörer enligt beskriven inriktning
med deltagande i en gemensam förening Mind//Shift. Ett förslag på beslut om
medlemskap i föreningen tas fram.
forts
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REGU § 52 forts
RS 2019/1272
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Veronica Hermann, folkhälsostrateg, social hållbarhet, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
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REGU § 53

Ansökan om bidrag ur regionstyrelsens
näringslivsanslag 2019

RS 2019/1279

REGUs förslag till regionstyrelsen
•

Region Gotland beviljar Tillväxt Gotland bidrag med 1 600 000 kronor ur näringslivsinslaget för 2019 för att identifiera och utveckla tillämpbara strategier för
Industrial Symbiosis Park (ISP) på Gotland.

Projektet syftar till att identifiera och utvärdera alternativa scenarier för utvecklingen
av en industriell symbiospark, som ska fungera som grund och centrum för Gotlands
cirkulära ekonomi. Industriell symbios är ett sätt att åstadkomma både ekonomiska
och miljömässiga fördelar för företag (och närliggande urbansystem) från utbyte och
samordning av till exempel materialströmmar och energi.
Gotland har påbörjat en övergång till ökad självförsörjning när det gäller energi och
materialanvändning genom implementering av principer för cirkulär ekonomi. Som
en ö är det en ideal testbädd. Utvecklingen av en industriell symbiospark och ett
centrum baserat på industriell symbios blir viktigt för att främja och möjliggöra
denna vision. Parken och centrumet skulle fungera som en central nod - centrumet
för kreativt tänkande.
Totala budgeten är 3 400 000 kronor och projektet drivs av Svenska Miljöinstitutet
(IVL) och är en del av ett forsknings- och utvecklingserbjudande som IVL erbjuder
näringslivet och står för hälften av kostnaderna.
Tillväxt Gotland är näringslivets part i projektet och medfinansierar projektet med
100 000 kronor och Region Gotland bidrar med resterande 1 600 000 kronor.
Projektinitiativet ISP-Gotland ligger helt i linje med handlingsplan ”Klimat, energi
och miljö i det regionala tillväxtarbetet” samt Gotland som pilot för omställningen
till ett hållbart energisystem.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.
Ärendets behandling under mötet

Tillväxt Gotlands ansökan föreligger till regionstyrelsens sammanträde 11 december
2019.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
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Beslutsunderlag

SIVL projektförslag
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-12
Skickas till
Enheten för Hållbar Tillväxt
Tillväxt Gotland
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REGU § 54

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder - Såddfond för gotländska startups

RS 2019/1277

REGUs förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar RegionInvest Gotland AB:s Såddfond för
gotländska Startups med 50 procent av fondens totala kapitaltillgång med
sammanlagt högst 5 000 000 kronor ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.
• Projektet finansieras ur 2019 års anslag och avser perioden 2019-11-11--2019-1231. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit senast 2019-12-31.
• Beslutet gäller under förutsättning att resterande projektfinansiering med
50 procent, 5 000 000 kronor beviljas av Länsförsäkringar Gotland.
•

RegionInvest Gotland AB: har ansökt om projektmedel för ”Såddfond för
gotländska Startups” med totalt 5 000 000 kronor.
Såddfonden placeras vid Science Park Gotland med syfte att främja gotländska
startups. Fonden skall vara marknadskompletterande och tillgodose regionala
inkubatorföretags kapitalbehov i tidiga skeden och kombineras med strukturerat
affärsutvecklingsstöd.
Resterande 5 000 000 kronor (50 %) av fondens totala kapitaltillgång om totalt
10 000 000 kronor finansieras av Länsförsäkringar Gotland. Fonden skall förvaltas av
RegionInvest Gotland AB.
Fonden finansieras genom engångsutbetalning om 5 000 000 kronor från respektive
part efter upprättande av gemensamt avtal.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att en såddfond med marknadskompletterande kapital i tidigt skede är nödvändigt för att skapa fler bärkraftiga
tillväxtbolag på Gotland som har möjlighet att nå en större marknad.
En kapitalisering av innovationssystemet ökar generellt attraktionskraften att starta
och utveckla företag på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av
projektet.
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan ”Såddfond för gotländska startups”
Rapport från ”Förstudie kring offentligt riskkapital på Gotland”
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-12
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REGU § 55

Information. Följeforskning av SLU på
projektet ”Landsbygdsutveckling 2.0

RS 2018/783

REGUs förslag till regionstyrelsen
•

Rapporten tas emot.

Regionstyrelsen har tidigare att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att ta fram ett
förslag på hur arbetet med ”Landsbygdsutveckling 2.0” ska bedrivas i fortsättningen
inom förvaltningens ordinarie verksamhet. Förslaget ska utgå från arbetet inom de
fyra pilotområdena samt de rekommendationer Sveriges lantbruksuniversitet tagit
fram.
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, avdelningen för stad och land har medverkat i
arbetet som stödjande och analyserande följeforskare. Deras arbete kommer att
resultera i en rapport kring hur arbetet kan bedrivas framåt.
Nu är den fullständiga rapporten från Sveriges Lantbruksuniversitet sammanställd
med namnet ”En framtida struktur för samverkan mellan Region Gotland och lokala
utvecklingsaktörer.
Den är tänkt att fungera som en vägledning för att dra lärdomar från Region
Gotlands pilotsatsning på samverkan genom projektet ”Landsbygdsutveckling 2.0”.
Sammanfattning av rapporten
Under 2017 och 2018 har Region Gotland genom Regionsstyrelseförvaltningen
bedrivit projektet Landsbygdsutveckling 2.0 med syfte att utveckla arbetsformer för
processerna för samverkan mellan Region Gotland och sammanslutningar av lokala
aktörer såsom utvecklingsbolag och andra intresseföreningar. Fokus för projektet har
varit att prova en form för lokal utvecklingsplanering och framtagande av lokala
utvecklingsplaner under processledning av Region Gotland. Rapport utgör en
framåtblickande utvärdering av denna pilotsatsning med syfte att bidra till att
lärdomar kan dras inför den fortsatta processen att utveckla regionens samverkan
med lokala utvecklingsaktörer.
I rapporten beskrivs de behov och utmaningar gällande samverkan som identifierats
sett ur de lokala aktörernas respektive Region Gotlands olika perspektiv och därefter
presenteras en utvärdering av pilotsatsningen på framtagande av lokala utvecklingsplaner. Utifrån detta går författarna sedan vidare och presenterar hur de uppfattat det
befintliga ”gränssnittet” mellan Region Gotland och lokala initiativ som helhet.
forts
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REGU § 55 forts
RS 2018/783

Avslutningsvis presenteras fem förslag på hur Region Gotland kan gå vidare med sitt
utvecklingsarbete inom detta område. Förslagen är att komplettera den befintliga
regionala arbetet genom att inrätta ett regionalt samverkansråd med fokus på landsbygdsfrågor (i rapporten kallad landsbygdsråd), inrätta strukturer för förvaltningsövergripande koordinering på tjänstepersonnivå (i rapporten kallad landsbygdsgrupp), möjliggöra etableringen av föreningsdrivna stödfunktioner på sub-regional
nivå (i rapporten kallad utvecklingsnoder) samt att genomföra en bred kompetensutvecklingsinsats inom området riktat mot samtliga förvaltningar.
Till sist föreslås att man ser dessa förslag som en strategisk möjlighet att bättre ta
vara på de stora resurser som man som Region redan avsatt och kommer att avsätta
för kommande programperiod för Leader. Slutsatsen är att om förslagen ovan
iscensätts kommer Gotland att ligga i framkant i det arbetet.
Beslutsunderlag

Rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, 2019-10-22
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REGU § 56

Information. Internationell strategi

I enlighet med Arbetsgång för Region Gotlands övergripande internationella och EU-relaterade
ärenden (RS 2018/454) redovisas:
Reserapport från CPMR annual meeting, Palermo, Italien, den 16-18 oktober.
Reserapporter från höstkommissionen Hansan, Brilon, Tyskland, den 25-27 oktober
2019.
Inkomna inbjudningar till konferenser och möten i utlandet.
Förfrågan om internationella samarbeten: förslag till hantering av framställan från
Uruguays ambassad om samarbete mellan världsarvsstäderna Visby och Colonia.
Aktivitetsrapport CPMR 2018 - 2019.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engqvist, internationell strateg,
regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 57

Information. Elkabelprojekt

REGUs beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendet handlar om en projektidé om distribution av högspänd likström, HVDC
(High Voltage Direct current).
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Helena Andersson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 58

Information. Energicentrum

REGUs beslut
•

Informationen godkänns.

Informerades bl.a. om att det nu finns verksamhetsutvecklare på plats för det nya
energicentrumet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 59

Information. Utveckling av besöksnäringen

REGUs beslut
•

Informationen godkänns.

Information ges om utvecklingen av besöksnäringen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mats Jansson, näringslivsstrateg, Kain Winsnes, näringslivsstrateg och Karin Bill, strateg för Gotlands varumärke, regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 60

Framtagande av ny RUS. Målstruktur (inkl
fortsatt dialog om mål för 2040) samt RUS
koppling till andra planer, program och
koncernstyrningen

RS 2018/1237

REGUs beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Annette Janson, projektledare och Stefan Persson utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 61

Projekt avseende kompetensförsörjning och
integration

REGUs beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Muntlig information ges om utlysning från Tillväxtverket om kompetensförsörjning
och integration.
Handlingar med projektansökan föreligger till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
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