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Regionalt utvecklingsutskott
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Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 1

Årshjul regionala utvecklingsutskottet 2022

RS 2022/102

Regionalt utvecklingsutskotts beslut


Årshjul 2022 för regionalt utvecklingsutskott med tillägg fastställs.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att arbetsmarknadsfrågor inkluderas som tema i fördjupningen
planerad till den 30 mars 2022.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tillägg och finner att det bifalls.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 2

Genomförandeprogram för klimat, miljö och
energi

RS 2020/725

Regionalt utvecklingsutskotts beslut


Ärendet återremitteras till regionstyrelseförvaltningen för beslut vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 8 mars 2022.

Genomförandeprogrammen för samhandling är en del av den regionala utvecklingsstrategins genomförande och bryter ner och konkretiserar de långsiktiga effektmålen
2040 till mål för 2027.
Genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi är uppdelat utifrån följande
prioriteringar i Vårt Gotland 2040: Stärk tillgängligheten, Gå före i klimat- och
energiomställningen, Säkra miljö och vatten samt Skapa förutsättningar för byggande
och bostadsförsörjning.
Arbetet med genomförandeprogrammet påbörjades under våren 2021. Strateger
inom respektive prioritering vid avdelningen för regional utveckling formerade
arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har arbetat individuellt och gemensamt, samt
initierat kontakt med interna och externa aktörer, för att ta fram förslag på insatser,
aktörer och effektmål. Arbetet har haft stöd av både en intern och en extern
styrgrupp. Två större workshopar för interna och externa aktörer har genomförts.
Förslaget till klimat, miljö och energiprogram omfattar 12 mål till 2027 och 21
insatsområden. Målen bedöms peka i riktning mot effektmålen för 2040, vara
utmanande, men samtidigt tydliga och uppföljningsbara. Insatsområdena bedöms
överlag vara på rätt nivå, det vill säga de fokuserar samhandling och oftast den
”spets” som krävs för att åstadkomma en positionsförflyttning.
Frågan om genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi kan ersätta de
tidigare programmen Energi 2020 – Energiplan för Region Gotland respektive
Miljöprogram för Region Gotland (samt biogasstrategin) behandlas också.
Förvaltningen föreslår regionstyrelsen att tills vidare inte föreslå regionfullmäktige att
upphäva dessa dokument innan det nya styrkortet är antaget och tills förvaltningen
har återkommit med ett förslag hur lagkraven kring energiplanen även fortsättningsvis ska kunna uppfyllas.

forts.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 2 forts.
Genomförandeprogrammen ska konkretisera vad som behöver göras på kort sikt, för
att nå de långsiktiga målen i Gotlands regionala utvecklingsstrategi (RUS). Fokus är
insatsområden där samverkan i olika former är nödvändig för att nå resultat.
Samverkan är i sig resurs- och tidskrävande. En första fråga är därför hur många
insatsområden Gotland kan hantera samtidigt.
Förslaget till klimat, miljö och energiprogram omfattar 12 mål till 2027 och 21
insatsområden. Målen bedöms peka i riktning mot effektmålen för 2040, vara
utmanande, men samtidigt tydliga och uppföljningsbara.
Insatsområdena bedöms överlag vara på rätt nivå, det vill säga de fokuserar
samhandling och oftast den ”spets” som krävs för att åstadkomma en positionsförflyttning. Insatsområdet kring elflyg är ett bra exempel.
Programmet täcker inte enbart energi- och klimatområdet, utan också hela övriga
miljöområdet och de för Gotland så viktiga prioriteringarna kring tillgänglighet och
bostadsförsörjning. Mot den bakgrunden bedöms inte 21 insatsområden vara för
mycket.
De två genomförandeprogrammen är visserligen uppdelade efter RUS:ens
prioriteringar, men det är viktigt att understryka att de inte är målgruppsindelade.
Båda programmen (och så småningom alla tre) bör ses som en helhet och har
insatsområden som är relevanta för en och samma aktör. Det finns många exempel
på det; extra tydligt är det kanske på energiområdet, där både innovation, kompetensförsörjning, teknikinvesteringar, testverksamhet och många andra ”pusselbitar” måste
finnas på plats för att Gotland ska kunna nå målet att gå före i klimat- och
energiomställningen.
När det gäller frågan om genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi kan
ersätta de tidigare programmen Energi 2020 – Energiplan för Region Gotland
respektive Miljöprogram för Region Gotland (samt biogasstrategin) föreslår
förvaltningen att regionstyrelsen tills vidare inte föreslår regionfullmäktige att
upphäva dessa dokument.
Ett skäl är att genomförandeprogrammet inte uppfyller lagens krav om kommunal
energiplan (SFS 1977:439). Alla kommuner ha en aktuell plan för tillförsel,
distribution och användning av energi. Av den ska framgå att kommunen i sin
planering ska främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig
energitillförsel. Enligt tilläggsbeslut från 1991 och 2004 ska energiplanen också
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, vars utformning beror på planens
inriktning och omfattning.

forts.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 2 forts .
Det annat skäl är att Miljöprogram för Region Gotland till mycket stor del var ett
styrdokument för det interna miljöarbetet inom Region Gotland. Det är tvådelat,
programmet består dels av övergripande mål och strategier, dels nämndvisa
handlingsplaner. Miljöprogrammet innehåller också Region Gotlands miljöpolicy. Att
ha ett program och ”bedriva utvecklingsarbete enligt kretsloppsprincipen med det
långsiktigt uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter” är
också ett krav för Gotlands medlemskap i föreningen för Sveriges ekokommuner
(Sekom).
Det är främst de nämndvisa handlingsplanerna samt miljöpolicyn som inte rakt av
har någon motsvarighet i genomförandeprogrammet. Förhoppningen är att
styrningen av Region Gotlands interna miljö- och klimatarbetet enbart ska kunna ske
genom den nya styrmodellen, kompletterad med de beslut som nu finns kring
klimatbedömningar av beslut inför budget och relevanta beslutsunderlag (bl.a. RF §
168/2020). Huruvida genomförandeprogrammet lever upp till Sekoms stadgar är en
öppen fråga, men sannolikt uppfyller programmet det kravet. När det gäller
lagkraven kring energiplan ser förvaltningen för närvarande över frågan. I det
sammanhanget är det också lämpligt att invänta antagandet av den nya
översiktsplanen.
Sammantaget föreslår regionstyrelseförvaltningen att upphävandet av de tidigare
programmen Energi 2020 – Energiplan för Region Gotland respektive Miljöprogram
för Region Gotland inte görs i samband med regionfullmäktiges antagande av
genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi, utan i ett senare skede som
förvaltningen återkommer till.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, Jonas Nilsson, strateg och
Anna Wejde, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att regionstyrelseförvaltningen, utifrån de synpunkter som
regionalt utvecklingsutskott lämnat, fortsätter arbetet med förslag till genomförandeprogram för klimat, miljö- och energi 2022-2027. Ärendet föreslås hanteras vid
regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 8 mars 2022.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.

forts.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott
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Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 2 forts.
Beslutsunderlag

RF § 4. Antagande av Regional utvecklingsstrategi (RUS), 2021-02-22
RS § 259 Information. Genomförandeprogram för klimat, miljö och energi 20222027, 2021-09-29
RS § 216 Uppdrag om kommunal koldioxidbudget, 2019-06-12
RF § 168 Motion. Klimatnödläge, 2020-10-16
Stadgar för Föreningen Sveriges Ekokommuner, 2011
Förslag till Klimat-, miljö- och energiprogram för Gotland 2022-2027, 2022-01-19.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-19
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
Tillväxtverket
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 3

Genomförandeprogram för näringslivets
förutsättningar och innovation 2022-2027

RS 2020/827

Regionalt utvecklingsutskotts beslut


Ärendet återremitteras till regionstyrelseförvaltningen för beslut vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 8 mars 2022.

Ett utkast till genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation
utgör beslutsunderlag. Programmet tar utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Vårt Gotland 2040, som antogs regionfullmäktige i februari 2021
(RF 2021-02-22 §4) och är ett av tre genomförandeprogram (övriga två är Klimat,
miljö och energi samt Social välfärd).
Syftet med genomförandeprogrammen är att konkretisera vad som behöver göras på
kort sikt för att nå de långsiktiga målen i Vårt Gotland 2040. Siktet för den första
omgången genomförandeprogram (Näringslivets förutsättningar och innovation samt
Klimat, miljö och energi) är 2022-2027.
Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation innehåller
18 mål och 21 insatsområden att arbeta med under perioden 2022-2027. Mål och
insatsområden till 2027 är indelade utifrån följande prioriteringar i Vårt Gotland
2040: stärk och utveckla näringslivet, stimulera innovation och förnyelse, utveckla
attraktionskraften samt säkra kompetensen.
Genomförandeprogrammen ska konkretisera vad som behöver göras på kort sikt, för
att nå de långsiktiga målen i Gotlands regionala utvecklingsstrategi. Fokus är insatsområden där samverkan i olika former är nödvändig för att nå resultat. Samverkan är
i sig resurs och tidskrävande. En första fråga är därför hur många mål och insatsområden Gotland kan hantera samtidigt. Därför är prioritering av största vikt.
Förslag till mål och insatsområden till 2027 har under arbetsprocessen tagit
utgångspunkt i befintliga mål på nationell nivå samt måldokument som har bäring på
det långsiktiga arbetet med att uppnå effektmålen i Vårt Gotland 2040. Därtill har
arbetet med förslag på mål och insatsområden till 2027 fokuserat på att, tillsammans
med utvecklingsaktörer, identifiera gap mellan nuläget och önskad målbild 2040.
Dvs. mål och insatsområden där ett extra fokus och resurser behövs under perioden
2022-2027 för att skapa en förflyttning mot mål och vision i Vårt Gotland 2040.

forts.
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Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 3 forts .
Sammantaget innehåller genomförandeprogrammet för näringslivets förutsättningar
och innovation 18 mål och 21 insatsområden att arbeta med under 2022-2027. Mål
och insatsområden till 2027 är indelade utifrån följande prioriteringar i Vårt Gotland
2040: stärk och utveckla näringslivet, stimulera innovation och förnyelse, utveckla
attraktionskraften, samt säkra kompetensen.
Målen bedöms peka i rätt riktning mot effektmålen för 2040. Målen bedöms överlag
vara utmanande, men samtidigt tydliga och uppföljningsbara. Insatsområden bedöms
vara på rätt nivå, ha ett fokus på samhandling för genomförandet, samt ta sin
utgångspunkt i den ”spets” som krävs för att åstadkomma en positionsförflyttning.
Slutligen är det viktigt att notera att genomförandeprogrammen inte är målgruppsindelade, även om genomförandeprogrammen är uppdelade efter prioriteringarna i
Vårt Gotland 2040. Båda programmen (och så småningom alla tre) bör ses som en
helhet och innehåller mål och insatsområden som kan vara relevanta för en och
samma aktör. Med andra ord, en aktör kan sannolikt bidra i insatsområden samt till
uppfyllelsen av flera mål i de olika programmen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av William Cöster, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att regionstyrelseförvaltningen, utifrån de synpunkter som
regionalt utvecklingsutskott lämnat, fortsätter arbetet med förslag till genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation 2022-2027. Ärendet föreslås
hanteras vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 8 mars 2022.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

RS 2020/625, § 109, Uppdrag att revidera tillväxtprogrammet 2016-2020, 2020-04-29
Regionfullmäktige § 4, 2021, Antagande av Regional utvecklingsstrategi (RUS). 202102-22
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-19
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
Tillväxtverket

11 (22)

Justerande
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Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 4

Finansieringsplan - Anslag 1:1

RS 2021/450

Regionalt utvecklingsutskotts beslut


Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelsen har i uppdrag att fullgöra Region Gotlands ansvar för regional
utveckling enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Regionstyrelsens
verkställande av grunduppdraget utifrån gällande lagar, förordningar och regelverk
ska bidra till måluppfyllelse av den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040
(RUS).
Regionstyrelsen har beslutat att en finansieringsplan ska tas fram för att skapa en
tydlig styrning och prioritering av tillgängliga utvecklingsmedel i riktning mot hållbar
regional utveckling i enlighet med RUS, genomförandeprogrammen och smart
specialiseringsstrategin och för att skapa förutsättningar för ett ökat lärande i det
regionala utvecklingsarbetet. Det arbetet är nu slutfört.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johann Malmström, enhetschef och Annette Glover, ekonomiadministratör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att regionalt utvecklingsutskott överlämnar ärendet till
regionstyrelsen utan eget yttrande. Underlaget kompletteras inför regionstyrelsens
sammanträde i enlighet med regionalt utvecklingsutskotts synpunkter.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-20
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 5

Redovisning av projektverksamhet 1:1medel för 2022

RS 2022/71

Regionalt utvecklingsutskotts beslut


Informationen godkänns.

Projektportföljen består av 26 projekt till ett värde av drygt 48 mkr.
Projektportföljen fördelar sig enligt följande (antal projekt inom parentes):
RUA (3)
Stimulera innovation och förnyelse (13)
Stärk tillgängligheten (4)
Säkra kompetensen (1)
Utveckla attraktionskraften (1)
Stärk och utveckla näringslivet (5)
Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna (1)

7,0 %
52,5 %
17,7 %
0,8 %
3,4 %
9,0 %
3,1 %

Företagsstöd utgör 6,5 % av portföljen.
Av de tre utpekade styrkeområdena i RUS pågår det åtta projekt inom besöksnäringen, ett projekt inom mat-och livsmedel och ett projekt inom näringslivets
energiomställning.
Utnyttjandet av anslaget ligger nu på ca 51,8 mkr av 70 mkr.
Under 2021 togs beslut om 25,4 mkr av anslag 1:1. Av det gick 19,5 mkr till
17 projekt och 5,9 mkr gick till 34 företag. Av projektmedlen gick 8,1 mkr till
medfinansiering av regionalfondsprojekt. Ett företag fick medel för kommersiell
service.
Totalt under 2021 expedierades 141 utbetalningar till ett värde av drygt 28,8, dvs hela
anslaget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johann Malmström, enhetschef och Annette Glover,
ekonomiadministratör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-20
13 (22)

Justerande
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Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 6

Ansökan om verksamhetsbidrag till Gotlands
Besöksnäring AB för år 2022 - 2023

RS 2022/55

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Förslaget till partneravtal mellan Gotlands Besöksnäring AB (GFB) och Region
Gotland antas.
 Verksamhetsbidrag lämnas till Gotlands Besöksnäring AB för år 2022-2023 och
belastar regionstyrelsens näringslivsanslag. Verksamheten ges bidrag med
300 000 kronor ur 2022 års anslag och 300 000 kr ur 2023 års anslag.
 Beslutet avser perioden 2022-02-25 – 2023-12-31.


Jäv
På grund av jäv deltar Peter Lindvall, regiondirektör, inte i handläggningen av
ärendet.

Den nu gällande besöksnäringsstrategin antogs 2019-02-25. Strategin har två
horisonter för det kommande arbetet. 2022 ska arbetet ha nått en nivå där Gotland är
moget för att på ett hållbart sätt utvecklas framåt. 2027 är målbilden att Gotland ska
upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål.
Gotlands besöksnäring AB (Gotlands förenade besöksnäring, GFB) företrädare för
besöksnäringen har fått i uppdrag att implementera strategin. Implementeringen är
avgörande för att utveckla sektorn och skapa stärkta förutsättningar för hållbar
utveckling inom näringen. En handlingsplan kopplad till besöksnäringsstrategin togs
fram 2020.
Sedan 2019 bedrivs implementeringsarbetet genom projektet Besöksnäringsstrategi
implementeringsprocess. Projektets huvudriktning är att processleda implementeringen
av besöksnäringsstrategin med utgångspunkt i handlingsplanen.
Projektet syftar även till att ytterligare stärka samverkan mellan Region Gotland och
Gotlands förenade besöksnäring (GFB), där GFB arbetar med att samla och stötta
företag och Region Gotland huvudsakligen stöttar besöksnäringens utveckling med
insatser inom infrastruktur och fysisk planering.
Den pågående pandemin har påverkat resandet i stor omfattning och förändrat
förutsättningarna för genomförandet av besöksnäringsstrategin. Det handlar både
om tidshorisont och inriktning. Med anledning av pandemin har implementeringsarbetet förlängts med två år 2022-01-01 – 2024-02-29.

forts.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 6 forts.
Under den kommande tvåårsperioden ska även besöksnäringsstrategin ses över, dels
utifrån den påverkan vi ser att pandemin kommer att leda till framöver men också
mot bakgrund av regeringens nyligen framtagna nationella strategi för hållbar turism
och besöksnäring samt den under 2021 antagna regionala utvecklingsstrategin.
I syfte att implementera besöksnäringsstrategin och i samförstånd strategiskt driva
besöksnäringsfrågor mot gemensamma mål har Region Gotland och GFB utvecklat
en överenskommelse om partnerskap som regleras genom ett partneravtal. Avtalet
gäller 2022-2023 och går hand i hand med projektet – Förlängning implementering
Besöksnäringsstrategi. Utgångspunkten i avtalet är affärs- och samhällsnytta för båda
parter. För Region Gotland är det grundläggande motivet för avtalet att stärka
besöksnäringen som prioriterat utvecklingsområde för Gotland. Det är avgörande för
båda parter att utvecklingen sker på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart
sätt. Under avtalstiden ska parterna, gemensamt och i samverkan, ta ansvar för att
alla delar i besöksnäringsstrategin för Gotland samordnas och utvecklas i enlighet
med avtalets syfte.
För att stärka GFB som utvecklingsaktör och samarbetspartner i utvecklingsprocesser framåt föreslår Regionstyrelseförvaltningen att Region Gotland ger ett
årligt verksamhetsbidrag om 300 000 SEK/år under 2022 och 2023. Detta bidrag ska
användas som kontant medfinansiering i regionalt utvecklingsprojekt.
Region Gotland kan utöver detta även stödja GFB i överenskomna utvecklingsarbeten, genom personella insatser eller projektmedelsfinansiering.
GFB ska avsätta egna verksamhetsmedel från medlemmarna, i samma nivå som
Region Gotland ovan erlägger för att genomföra aktiviteter som bidrar till syfte och
mål med partneravtalet.
Genom bildandet av partnerskap för styrning och ledning av implementeringsarbetet
skapas förutsättningar för en långsiktighet inom området. Detta partnerskap utgör
också grunden för fortsatt klusterutveckling och skapandet av en innovationsmiljö
för besöksnäringen.
Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att anta partneravtalet samt bevilja
finansiering i enlighet med upprättat förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 6 forts.
Beslutsunderlag

Partneravtal mellan Region Gotland och Gotlands förenade Besöksnäring
Projekt - Förlängning implementering Besöksnäringsstrategi
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-10
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen – enheten för Hållbar Tillväxt

16 (22)

Justerande
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Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 7

Försäljning av delar av aktieinnehav i
Gotland Grönt Centrum

RS 2021/1845

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen


Region Gotland säljer 50 aktier av sitt totala innehav om 400 aktier i Gotland
Grönt Centrum AB till Tillväxt Gotland för 273 651 kronor.

Gotland Grönt Centrum AB arbetar med projektet ”Operation Matbyrån”. Projektet
genomförs tillsammans med Tillväxt Gotland och Lantbrukarnas Riksförbund med
målet är att under 2022 sjösätta en näringslivsdriven verksamhet i form av ett bolag
”Matbyrån AB”. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och pågår under perioden
2020-2022.
Förslag från Gotland Grönt Centrum är att det nya bolaget ska bli ett helägt
dotterbolag till Gotland Grönt Centrum AB. Nuvarande ägarbild av Gotland Grönt
Centrum AB är: Hushållningssällskapet 55 procent, Region Gotland 40 procent samt
Lantbrukarnas Riksförbund 5 procent.
Försäljning av aktierna till Tillväxt Gotland breddar och förstärker ägargruppen och
därmed engagemanget från näringslivets organisationer och aktörer.
Ny ägarbild för Gotland Grönt Centrum AB blir efter försäljning av aktier:
Hushållningssällskapet 55 procent, Region Gotland 35 procent samt Lantbrukarnas
Riksförbund och Tillväxt Gotland 5 procent vardera.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att försäljning av aktier till Tillväxt Gotland
breddar och förstärker ägargruppen och engagemanget bland näringslivets
organisationer och aktörer. Den nya ägarstrukturen ger en bredare samverkan samt
ökar engagemang, som på sikt kommer stärka utvecklingen inom den regionala
utvecklingsstrategins utpekade styrkeområde; mat- och livsmedel.
Köpeskillingen är bokfört värde på aktiepost om 50 aktier enligt beräkning utifrån
substansvärdemetoden framtagen utifrån 2020 års bokslut.
EK: 4.381.955 kr (Bundet+Fritt)
Obeskattad reserv: 1.388.118 kr
Bolagsskatt 21,4% (2020)
Justerat EK: 4.381.955 kr + (1-0,214)* 1.388.118 kr = 5.473.016 kr
5% av justerat EK: 273.651 kr
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Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 7 forts.
Ärendets behandling under mötet

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

Anhållan från Gotland Grönt Centrum AB samt Tillväxt Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-18
Skickas till
Gotland Grönt Centrum AB
Tillväxt Gotland
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Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 8

Ägaranvisning för Almi Företagspartner
Gotland AB 2022

RS 2022/72

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen


Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Eva Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) i handläggningen av
ärendet.

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2022 för Almi Företagspartner Gotland
AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att godkänna ägaranvisning för Företagspartner Gotland AB.
Ärendets behandling under mötet

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

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-19
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Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 9

Introduktion ny världsarvssamordnare

Ärendet utgår.
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Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 10

Information. Rapportering Internationell
strategi 2020 och EU-frågor

RS 2020/160

Regionalt utvecklingsutskotts beslut


Informationen mottages.

I enlighet med Arbetsgång för Region Gotlands övergripande internationella och EU-relaterade
ärenden (RS 2018/454) redovisar Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen, reserapport från CPMR Island Commission Plenary session den
4 november 2021, digitalt, UBC General Conference, den 29 oktober 2021, Sankt
Petersburg, digitalt. Vidare redovisas för planerade nätverksmöten med deltagande
från Region Gotland och aktuellt läge givet situationen med Corona samt inkomna
inbjudningar till internationella konferenser och möten i Sverige och utomlands.
Regionalt utvecklingsutskott informeras om datum för årsmötet CPMR Island
Commission 12-13 maj 2022, för vilket Region Gotland är värd.
Erik Bäckström, strateg, regionstyrelseförvaltningen informerar om den rapport som
har tagits fram av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD), gällande Gotlands utveckling. Regionstyrelseförvaltningen arbetar med att
analysera OECD:s utkast till rapport. Digitalt deltagande planeras vid möte i Paris i
maj 2022.
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 11

Fördjupning. Genomgång villkorsbrev från
regeringen, information om framtagningsprocess för genomförandeprogram social
välfärd, social hållbarhet och folkhälsa

Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg, Stefan Persson, utvecklingsdirektör,
Stefaan De Maecker, enhetschef, Katrin Rindlaug, strateg, Elin Lööf, strateg, Andrea
Mårtensson, strateg, Veronica Hermann, strateg och Sandra Larsson, strateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Regionalt utvecklingsutskott informeras om följande frågor:
-

Status inom regional utveckling; trender nationellt och fokus för Region Gotland.
Villkorsbrev 2022 från regeringen.
Genomförandeprogram social välfärd; arbetsprocessen framåt och tidplan för
framtagandet.
Social välfärd; pågående arbete på enheten.
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