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REGU § 1

Redovisning av projektverksamhet 1:1medel för 2020

RS 2020/140

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen godkänns.

Hållbara Gotland-programmet avslutades under 2020. Av programmets anslag på
15 mnkr betaldes 10 738 650 kr ut. På grund av pandemin kunde projekten inte göra
allt som stod i projektplanen, såsom studieresor och konferenser, därav utfallet.
Av det ordinarie anslaget på 28 583 000 kr betalades 26 268 498 kronor ut till projekt
och företag. Även där hade pandemin en påverkan.
Per den 31 december 2020 hade Region Gotland en projektportfölj på drygt 61 mnkr.
Projektmedlen fördelas med 38 % till företagsfrämjande insatser, 24 % till besöksnäringsprojekt, 11 % till kommunikationsprojekt, 10 % till digitalisering mm.
Av regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 framgår att Region
Gotland har fått en ökning av anslaget med 263 000 kronor till 28 846 000 kronor.
Bemyndigandet (beslutsramen) är 70 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-02-03

REGU § 2

Varumärkesplattform Gotland 2021

RS 2021/123

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Varumärkesplattformen antas som gällande för platsvarumärket Gotland.

Skillnader från tidigare varumärkesplattform:
Den tidigare varumärkesplattformen utvecklades 2007-2008 i samband med Vision
Gotland 2025.
De främsta förändringarna och bakgrunden till dessa:
Vision:
Visionen är den mest övergripande och långsiktiga delen av varumärkesplattformen.
Den har utvecklats som en del av arbetet med RUS, och är en viktig del av detta styrdokument. Den tidigare visionen lydde Gotland är Östersjöregionens mest kreativa
och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. Den nya
visionen lyder Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet. En viktig skillnad här
är att den nya visionen framförallt handlar om oss som bor på Gotland. Det är att
leva och verka på Gotland som är i fokus när vi pratar om hur det ska vara i
framtiden.
Kärnvärden:
Tidigare kärnvärden utgjordes av Magiskt, Närhet, Livskraft, Livslust samt
Kreativitet. Dessa har överlag bedömts som väl representerande för Gotland. Det
man angav som saknat i genomlysningen var ett tydligare miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Livslust och Livskraft upplevdes även som lika i sin innebörd. Under
dialogerna i framtagandet av RUS var omställning ett begrepp som deltagarna ofta
tog upp i samband med diskussioner kring hållbarhet och utveckling. Vi valde därför
att byta ut Livslust mot Omställning.
Strategiska mål:
Dessa har anpassats och de mål som är definierade i den RUS är inskrivna.
Position och budskap:
Positioneringen i den tidigare varumärkesplattformen upplevdes som snarare en
listning av saker man ville förbättra, men ingen tydlighet kring vad som gjorde
Gotland unikt, och vilken position vi ska sträva efter. Tätt kopplat till visionen, och
vikten av att stärka bilden av Gotland som plats att bo, leva och verka, har vi
utvecklat en position som bygger på att ärligt presentera hur livet är på Gotland.
forts

6 (23)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-02-03

REGU § 2 forts
RS 2021/123

Att Gotland är Sveriges enda region som också är en ö är unikt, och allt som tar sitt
avstamp i det är unikt. Att leva på, driva företag på, och att besöka en ö kan innebära
en viss tröskel, men uppsidan väger väl över. Vi står stolt upp för hur det är, och är
trygga i att starka fördelar väger över.
Vi arbetar med kontraster och möten mellan människor, för att ärligt skildra livet på
Gotland, och jämställdhet och representation är centrala i detta arbete. I arbetet med
att kommunicera Gotland, står människor i centrum. Vi arbetar med att visa livet på
hela Gotland, hela året. Hela Gotland, hela året är tongivande perspektiv i arbetet
med att stärka Gotlands varumärke.
Grafisk profil:
Gotland presenteras ofta som vackert men tomt på människor bildmässigt. I det nya
förslaget står människor, möten och kontraster i centrum. Den logotyp som
utvecklades i samband med Gotlands2025 kommer att fortsätta användas.
Målgrupp:
En viktig insikt från genomlysningen, var att den tidigare varumärkesplattformen
riktade sig bort från Gotland. Vi som bor, lever och verkar på ön var inte centrala.
Detta skapade ett avstånd till Gotlänningar och de viktigaste varumärkesbärarna
exkluderas. Därför är gotlänningar nu en kärnmålgrupp i plattformen. Vidare visar
den demografiska utmaningen med allt lägre andel av den gotländska befolkningen i
arbetsför ålder, att vi behöver attrahera unga. Därför har studenter och människor i
arbetsför ålder inkluderats som prioriterade målgrupper. Gällande målgrupper inom
Besökare, har segmenteringen moderniserats, och definieras nu enligt den antagna
Besöksnäringsstrategin. Inom Etablera och Utveckla har inte förändringar i
definitionen av målgruppen förändrats: våra styrkeområden Besöksnäring samt Mat
& Livsmedel är centrala. Vidare kvarstår segmentet Kreativa och platsoberoende
näringar. Gällande den senare, har synen utvecklats: spel, konsultyrken, forskning,
kommunikation med mera. Vi ser stora möjligheter i att utveckla Gotland även som
en plats att distansarbeta från, med kunder och kollegor i hela världen. Här kan vara
värt att lyfta, att det nya området Energiomställning av det Gotländska näringslivet,
som är definierat som ett styrkeområde och smart specialisering inte har ändrat
målgruppssegmenten i varumärkesplattformen, då det inte är specifika näringar som
är definierade inom detta.
Tydliggörande av Region Gotlands roll:
I varumärkesplattformen finns ett tydliggörande av Region Gotlands roll i det
gemensamma arbetet att stärka Gotlands varumärke. Här är fokus på att främja
samverkan, definiera den övergripande berättelsen om Gotland, lyfta fram exempel,
sprida kunskap samt stötta lokala initiativ.
forts
7 (23)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-02-03

REGU § 2 forts
RS 2021/123
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karin Bill, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-20
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REGU § 3

Leader Gute – förlängningsår 2021-2022

RS 2021/107

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Region Gotland möjliggör förlängning av LEADER-programmet på Gotland
under åren 2021 och 2022 genom att medfinansiera med 33 procent av
kostnaderna, sammanlagt högst 5 049 512 kronor, varav 2 524 756 kronor ur 2021
års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder och 2 524756 kronor ur 2022 års anslag
1:1, regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2021-03-01—2022-12-31. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

Innevarande EU-programperiod (2014-2020) kommer att förlängas så att den även
omfattar åren 2021 och 2022. Regeringen avsätter medel till förlängning av
LEADER-programmet, inom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU).
Leader Gutes tilldelning enligt fördelningsnyckeln är för perioden 2021–2022 (två år)
15 301 553 kronor, varav 5 049 512 kronor (33%) behöver säkras i form av övrig
offentlig medfinansiering från Region Gotland.
Om något Leaderområde i Sverige anser att de inte har förutsättningar att hinna
prioritera sin del eller anser att de har förutsättningar att prioritera ett högre belopp så
har övriga leaderområden möjlighet att justera sitt äskande i relation till fördelningsnyckeln. Under perioden 2016–2020 har Leader Gute prioriterat projekt där de
sammanlagda stödbeloppen uppgår till 56 329 509 kronor nedjusterat för projekt som
av olika anledningar återkallats. Det ger ett snitt om 11 265 902 kronor per år. En
bibehållet genomsnittlig nivå på prioriterat belopp för 2021–2022 skulle bli
22 531 804 kronor.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att en medfinansiering av en förlängning
av befintlig Leaderperiod bidrar till utveckling av hela Gotland. Leader är en viktig
del i Region Gotlands finansieringsverktygslåda. Där stora delar av Region Gotlands
medel till regionala tillväxtåtgärder med inriktning landsbygdsutveckling och lokal
utvecklingskraft placeras.
Villkor
För beslutet gäller bestämmelser i Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken samt Allmänna villkor.
forts

9 (23)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-02-03

REGU § 3 forts
RS 2021/107
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-20
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REGU § 4

Digital Dialog - Ansökan om medel för
regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/1588

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar projektet ”Digital Dialog” med 49,7 procent av
projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 4 120 000 kronor, varav
1 200 000 kronor ur 2021 års anslag 1:1, 2 150 000 kronor ur 2022 års anslag 1:1
och 770 000 kronor ur 2023 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2021-05-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-04-30.
•

Region Gotland har lagt grunden för en digital samhällsbyggnadsprocess genom
projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad. Ett naturligt steg i digitaliseringsresan är att
utveckla tjänster som underlättar för användarna i deras kontakt med Region
Gotland.
Detta projekt är en fortsättning på ett fem år långt arbete inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2020 genomfördes en förstudie som undersökte framtiden för
den digitala samhällsbyggnadsprocessen – ur denna förstudie utmynnade projektet
Digital Dialog.
Projektet syftar till att höja kvalitén på samhällsbyggnadsförvaltningens ärendehantering, information och ärendeprocesser. Projektet syftar även till att inkludera
det gotländska näringslivet som en aktiv part i processen och utvecklandet av nya
tjänster.
På lång sikt ska projektet bidra till att Region Gotland utvecklat en rad digitala
tjänster utifrån medskapande med företag, boende och besökare – vilket har
utmynnat i ett gott företagsklimat, hög tillit och god servicenivå.
Projektägare är samhällsbyggnadsförvaltningen. Tidsramen för projektet är
2021-05-01 till 2023-04-30.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Digital Dialog överensstämmer väl
med de ambitioner som Region Gotland har både i den överliggande strategin Vision
Gotland 2025 och Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
forts
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REGU § 4 forts
RS 2020/1588

Bedömningen är att projektet bidrar till en ”förbättrad dialog och samverkan med
bostadsmarknadens aktörer” vilket är en prioriterad och utpekad utmaning i
Tillväxtprogrammet. Projektet förväntas även bidra till att ”främja digitaliseringens
möjligheter när det gäller innovation och teknikutveckling för en ökad hållbarhet”
vilket är ett utpekat strategiskt område i den regionala utvecklingsstrategin som är på
remiss.
Därtill visar projektet en lokal förankring och samverkan med relevanta aktörer i
näringslivet. Projektet har även erhållit privat medfinansiering och finansiering från
Europeiska regionalfonden vilket vägs in i bedömningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-20
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-02-03

REGU § 5

Information. Rapportering Internationell
strategi 2020

RS 2020/160

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottas.

I enlighet med arbetsgång för Region Gotlands övergripande internationella och
EU-relaterade ärenden (RS 2018/454) redovisas:
-

Reserapporter från nätverksmöten: HANSAN höstkommissionens möte den
20 november 2020
Inkomna inbjudningar till internationella konferenser och möten i Sverige och
utomlands
Övrigt från nätverken: Ny VD för Stockholmsregionens Europaförening AB,
DiSa-projektet i UBC-bulletinen, Intervju med Jesper Skalberg Karlsson om
Gotlands utmaningar och strategiska regionala utvecklingsarbete i CPMR BSC’s
News Flash, Protokoll från CPMR:s årskonferens den 29 oktober, Protokoll från
HANSAN höstkommissionen den 20 november.

Regionalt utvecklingsutskott informeras om att REACT EU gör två utlysningar i
Sverige. Den första utlysningen handlar om affärsutvecklingscheckar till företag för
att stödja grön digital och resilent omställning och återhämtning. Ansökningstiden öppnar den
4 februari och har öppet till den 16 februari. Med anledning av den korta ansökningstiden kommer ärendet att stämmas av med presidiet och/eller regionstyrelsens
arbetsutskott.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 6

Information. Hälsa på lika villkor (HLV),
befolkningsenkät 2020

RS 2020/754

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen mottas.

Region Gotland Region Gotland deltog 2020 i befolkningsenkäten Hälsa på Lika
Villkor (HLV) som genomförs av Folkhälsomyndigheten och i drogvaneenkäten i
årkurs 9 som genomförs av Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning,
CAN.
Tillförlitliga resultat från HLV finns för Gotland från 2009. HLV genomfördes
årligen mellan 2009 och 2016 och därefter vartannat år. Senaste mätningen gjordes
2020 och resultatet presenteras som medelvärde av mätningarna 2018 och 2020.
Region Gotland har deltagit vartannat år i CAN:s drogvaneenkät sedan 2014 och har
tidigare gjort motsvarande undersökningar vartannat år sedan 1998.
Resultaten visar att hälsa, levnadsvanor och sociala faktorer inte skiljer sig nämnvärt
mellan befolkningen på Gotland i jämförelse med resten av Sverige.
Det finns hälsoproblem, levnadsvanor och sociala faktorer i befolkningen som har
negativ påverkan på individer och folkhälsan. Under de senaste 10 åren har rökning
minskat i åldern 16-84 år och bland ungdomar i årskurs 9. Färre ungdomar dricker
alkohol nu jämfört med tidigare. Några liknande tydliga förbättringar kan inte ses när
det gäller till exempel fysisk aktivitet, matvanor, riskbruk av alkohol bland vuxna och
socialt deltagande. Stress och olika typer av besvär och upplevelse av otrygghet har
ökat och tillit till andra människor har minskat i befolkningen.
Resultaten visar också att det finns tydliga och bitvis omfattande skillnader i hälsa,
levnadsvanor och sociala faktorer mellan olika grupper. På Gotland upplever
exempelvis 52 procent av personer med låg hushållsinkomst bra hälsa medan motsvarande andel bland personer med eftergymnasial utbildning eller hög hushållsinkomst är 77 procent.
Resultatet för Gotland från befolkningsenkäten Hälsa på Lika Villkor och drogvaneenkäten finns sammanställd i en rapport. På www.gotland.se/folkhalsostatistik finns
också mer detaljerade resultat från de båda undersökningarna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Veronica Hermann, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-20
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-02-03

REGU § 7

Information. Regional utvecklingsstrategi
(RUS)

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottas.

Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin går in i en ny fas och Anette Jansson
informerar om både genomförandeprogram och tidsplan.
Kortfattat ser tidsplanen ut:
Jan-feb: Rigga, förankra och identifiera.
Mars-april: Initiera och formera.
Maj- prioritera och konkretisera.
För beslut i regionfullmäktige den 25 oktober (regionalt utvecklingsutskott
8 september, regionstyrelsen 29 september).
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anette Jansson, strateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
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REGU § 8

Information: Bildandeprojektet kring ny
nationalpark och behovet av ett omlandsprojekt

RS 2018/1262

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Informationen kring arbetet med bildandeprojektet godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionalt utvecklingsutskotts
sammanträde den 31 mars återkomma med en beskrivning av ett omlandsprojekt
och ett förslag till finansiering.
•

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Region Gotland samarbetar för närvarande kring att bilda en nationalpark i Bästeträskområdet på norra Gotland. Arbetet följer en projektplan som har en tidshorisont
fram till planerad invigning av parken andra kvartalet 2025.
Under 2020 var arbetet främst inriktat på markåtkomst och kunskapsinsamling. I år
fortsätter detta arbete samtidigt som underlag för naturvägledning samt förslag på
syfte, föreskrifter och skötselplan för parken börjar tas fram.
En central fråga för Region Gotland är frågan kring framtida råvattenuttag från
Bästeträsk. Det är väl känt inom projektet att Region Gotland önskar en tidig dialog
kring praktiska frågor kring ledningsrätt och liknande genom nationalparken.
En annan viktig fråga för Region Gotland är hur tillkomsten av en ny nationalpark på
Gotland bäst kan tillvaratas för att stärka den regionala utvecklingen, men speciellt
fokus på norra delen av ön. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett så kallat
omlandsprojekt startas, som kan belysa och utveckla dessa frågeställningar tillsammans
de aktörer som kan och vill engagera sig i frågan.
Som beskrivits i tidigare tjänsteskrivelser är bildandet av en nationalpark en process
som tar lång tid, vanligtvis mer än tio år. Vid sonderingarna inför Bästeträsk
nationalpark var det första gången Naturvårdsverket använde sig av ett omfattande
förstudiearbete i en bildandeprocess. Genom kontakter, information, kunskapsinhämtning och förankring under förstudien har många frågor kunnat belysas i ett
tidigt skede, vilket sannolikt har underlättat dagens arbete. Vilket i sin tur gör att
själva bildandeprojektet beräknas gå betydligt snabbare.
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En central fråga för Region Gotland är frågan kring framtida råvattenuttag från
Bästeträsk. Om det i framtiden finns behov av större vattenuttag än vad dagens
tillstånd medger behövs en ny vattendom. En sådan tillståndsprocess börjar med
samråd och avslutas med en dom från Mark- och miljödomstolen. Det är väl känt
inom projektet, vilket Länsstyrelsen också noterat, att Region Gotland önskar en tidig
dialog kring mer praktiska frågor kring ledningsrätt och liknande genom nationalparken.
När det gäller hur besökare ska kunna uppleva parken och dess värden på ett bra sätt
måste det finnas olika former av information och service kring transporter, aktiviteter,
guidningar, måltider, boende m.m. Mycket av detta kommer att finnas tillgängligt
utanför nationalparken, i dess närhet eller på övriga Gotland.
Som nämnts ovan behöver det därför – parallellt med bildandet av nationalparken –
genomföras ett omlandsprojekt. Även om nationalparken i sig utgör målet för många
besökares resa, är det utanför dess gränser som en stor del av servicen måste tillhandahållas. Boende, företagare, föreningar, utvecklingsbolag och vissa andra verksamheter i nationalparkens närhet kommer att spela en viktig roll för utvecklingen.
I första skedet handlar omlandsprojektet om att skapa intresse för den kommande
utvecklingen och inventera vilka aktörer som är intresserade av att delta i arbetet
framåt. Det långsiktiga målet är att utifrån de värden som finns i nationalparken
utveckla företag och produkter som förstärker besökarens upplevelse av området.
Produkter ska utvecklas med hänsyn till naturen och baseras på de värden som finns i
området.
Några redan identifierade uppgifter för ett omlandsprojekt är att:
-

-

Inventera aktörer i närheten av nationalparksområdet och på övriga Gotland.
Genomföra marknads- och målgruppsanalyser kring gotlänningars, svenska och
internationella besökares intresse för besök i området.
Undersöka vilken infrastruktur, kollektivtrafik, information, skyltning, spår, olika
former av service m.m. en besökare till en nationalparksbesökare förväntar sig?
Vad tillhandahåller staten, i form av Naturvårdsverket och länsstyrelsen, och vad
tillhandahåller det gotländska samhället?
Påbörja arbetet med produktutveckling kopplat till aktörerna. Genomföra studiebesök där omlandsprojekt har genomförts, exempelvis nationalparken Åsnen
söder om Växjö.
Samla intressenter i gemensam organisation för kommande utveckling.
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Mot bakgrund av ovan, begär regionstyrelseförvaltningen ett uppdrag att till REGU:s
sammanträde 31 mars återkomma med en närmare beskrivning av ett omlandsprojekt och ett förslag till finansiering.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att arbetet med bildandet av
nationalparken följer projektplanen och går bra. Av projektplanens åtta milstolpar är
dock bara en avklarad. Många års arbete återstår och regionstyrelseförvaltningen
kommer att återkomma med information.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Jonas Nilsson, ekostrateg och Mats Jansson, näringslivsstrateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-20
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Regionalt utvecklingsutskotts beslut

•

Informationen mottas.

Som en del i den statliga infrastrukturplaneringen tar alla län vart fjärde år fram länsplaner för regional transportinfrastruktur. Länsplanen innehåller dels investeringar i
den statliga infrastrukturen och dels medfinansiering av kollektivtrafikinvesteringar
och kommunala åtgärder som rör miljö, trafiksäkerhet, cykel- och gångtrafik. För
Gotlands län är det Region Gotland som ansvarar för att upprätta och fastställa
länsplanen.
Region Gotlands arbete med framtagande av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033/2037 är påbörjat. Regionstyrelseförvaltningen vill
härmed informera om hur arbetet planeras fortgå under året. I ärendet beskrivs
tidplan, utgångspunkter, kort om nuvarande länsplan och avslutningsvis några
förutsättningar i arbetet med kommande länsplan.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att utskottet bör informeras om arbetet med
framtagande av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-3022/2037
och ämnar återkomma till utskottet med mer information under arbetets gång.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maja-Malin Ekelöf, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-20

19 (23)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-02-03

REGU § 10

Information. Energicentrum Gotland

RS 2019/472

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottas.

Energicentrum Gotland (ECG) utvecklas nu till en etablerad verksamhet inom
regionstyrelseförvaltningen och med det tas nödvändiga steg för dess etablering och
förankring.
Energicentrums syfte:
ECG ska inspirera och öka gotlänningarnas kunskaper kring hållbara energisystem.
Det skall leda till engagemang och vilja att investera i och ställa om till ett hållbart
energisamhälle.
ECG ska agera som en informationscentral och visa gotlänningarna att det händer
saker inom energiomställningen på Gotland och samtidigt sprida goda lokala
exempel från omställningen som kan inspirera och vägleda.
För att uppnå en energieffektivisering på Gotland ska ECG erbjuda kostnadsfri och
opartisk energi- och klimatrådgivning för den enskilde individen och till små och
medelstora företag. Syftet med rådgivningen är att minska vårt energiberoende och
gotlänningarnas klimatpåverkan.
ECG ska även ge projektstöd till initiativ som främjar den gotländska energiomställningen
samt planera och genomföra projekt i egen regi som bidrar till målen.
För att skapa intresse för Gotlands energiomställning samt skapa nödvändigt inflöde
av kompetens, tekniska lösningar och annan kapacitet är det tillika vitalt att ECG
verkar för att Gotland, dess energiomställning, är känd för berörd omvärld.
Den informationen rapporterar Energicentrum Gotland om:
-

Förankringsarbetet på Gotland och framtida arbetssätt.
Samverkan med Energimyndigheten.
Etablering av Styrgrupp och övrig struktur runt ECG.
Organisation.
Framtida lokalisering och landsbygdsförankring.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Wejde, enhetschef, och Patrick Dahl, projektledare,
regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-20
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Fördjupning. Social hållbarhet

Enhetschef Stefaan De Maecker berättar om de olika delområden som finns i
enheten Social hållbarhets verksamhet. De stora områdena är folkhälsa, ANDTS,
hbtq+ och SRHR, mäns våld mot kvinnor, integration, brottsförebyggande,
funktionsnedsättning, barn rätt, nationella minoriteter och arbetsmarknad.
Med på länk finns också Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, som informerar
om omställningsarbetet till God och Nära vård. Cora Juniwik, folkhälsostrateg som
berättar om program för god och jämlik jämställd hälsa. Sara Bergman, strateg som
ger en fördjupning om suicidprevention och psykisk ohälsa. Katrin Rindlaug, strateg,
som berättar om arbetet om jämställdhet och mäns våld mot kvinnor och Olov
Nordvall, strateg, som informerar om brottsförebyggande arbete som görs i
samarbete med bland annat socialförvaltningen och Polisen.
Efter varje fördjupningsområde ges möjlighet att ställa frågor.

22 (23)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-02-03

REGU § 12

Övrig information

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Informationen mottas.

Regiondirektör Peter Lindvall berättar om ett femte stödpaket som syftar till att
skapa förutsättningar för att mildra effekterna av pandemin i det gotländska
samhället, stödpaketet riktar sig till kultur, idrott/fritid och näringsliv. Ärendet
planeras beredas i regionstyrelsens arbetsutskott i mars.
Ett årshjul för regionalt utvecklingsutskott har tagits fram för 2021:
Januari:
Genomgång villkorsbrev från regeringen för året-Social hållbarhet och folkhälsa.
April:
Rapportering villkorsbrev för föregående år – Kompetensförsörjning - Kultur.
Juni:
RUS-rapport för föregående år: ”läget på Gotland” - Företagsfrämjande, innovation
och företagsklimat.
September:
Klimat, energi och miljö-Samhällsplanering, utifrån ÖP och fördjupningar.
November:
Besöksnäring - Mat- och livsmedel.
Årshjulet skickas ut till ledamöterna.
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