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1.

Val av justerare/justeringstid
(RS 2020/2)

2.

Fastställande av dagordning
(RS 2020/3)

3.

Info - Erbjudande till regionerna och Gotlands kommun att ta framförslag till
regionala program för Europeiska regionalautvecklingsfonden, programperioden
2021-2027
Anki Gagge och Lina
(RS 2020/877)
Andersson 13:00

4.

Info - Regional forsknings- och innovationsstrategi för Smart specialisering
Malin Schönnings och
(RS 2020/1244)
Anna Douglas 13:30

5.

Info - Ansökan om projektmedel - Projekt Internationella aktörers bidrag till
regionala SMEs internationalisering
Gunilla Norman 14:10
(RS 2019/1796)
Beslutsunderlag







6.

Reviderad ansökan - Projekt Hållbara affärsrelationer för innovativa SMEs
internationalisering
Uppdaterad ansökan samt förändringslogik - Projekt Hållbara affärsrelationer
för innovativa SMEs internationalisering
Samverkansavtal - Projekt Hållbara affärsrelationer för innovativa SMEs
internationalisering
UU 200930 Info_ Ändringsbeslut Hållbara affärsrelationer för innovativa
SMEs internationalisering
2019-1796 ERUF Medfinansieringsintyg Hållbara affärsrelationer för
innovativa SMEs internationalisering

Info - Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
(RS 2020/299)

Ulrika Brandt 14:20

Beslutsunderlag


7.

2020-08-31_Uppföljning_Anslag 1-1

Beslut - Systemanalys av vätgaslösningar
(RS 2020/1460)
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens Utvecklingsutskott beviljar Högskolan i Gävle stöd för att genomföra
projektet Systemanalys av vätgaslösningar enligt ansökan inkommen 2020-06-26. Stödet
uppgår till 17,36 % av faktiska kostnader och 17,36 % av total finansiering, dock med högst
1 498 720.
Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitiken.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
I Gävleborg utgör transporter en stor del av länets CO2 utsläpp. Projektet avser att studera
systemfrågor för att identifiera aktiviteter som kan påskynda utvecklingen mot användandet
av miljövänlig energi och lagring av energi i form av vätgas inom industri och
transportsektorn. Projektet ska sprida kunskap när det gäller omställning till klimatsmarta
transporter där vätgas kan vara nyckeln som kan bidra till att vi når de svenska miljömålen
till 2045.
Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin, RUS och målområdet Smart
samverkan och Tillgängliga miljöer. Projektet bygger på samverkan, vilket är en
förutsättning för att stärka omställningsförmåga och konkurrenskraft bland Gävleborgs
företag.
Projektet har stark koppling till Innovationsstrategin för smart specialisering, insatsområdena
Bioekonomi, Smarta hållbara städer och samhällen samt Materialteknologi och hållbar
produktion.
Projektet ligger i linje med Region Gävleborgs Finansieringsstrategi 2018-2020 och samtliga
hållbarhetsperspektiv är beaktade. Projektet har naturligt miljöfokus och integrerar även
social- och ekonomisk hållbarhet. I projektets delmål integreras särskilt de sociala
hållbarhetsaspekterna.
Expedieras till
Regionala utvecklingsmedel
Medfinansieringsintyget expedieras till Tillväxtverket i Gävle (med kopia till Regionala
utvecklingsmedel)
Beslutsunderlag







8.

Tjänsteskrivelse Systemanalys av vätgaslösningar
Presentation Systemanalys av vätgaslösningar
Förändringslogik Systemanalys för Vätgaslösningar
2020-1460 Beslut Systemanalys för Vätgaslösningar 200930
2020-1460 Medfinansieringsintyg Systemanalys för vätgaslösningar
Ansökan om projektmedel - Projekt Systemanalys av vätgaslösningar

Beslut - Ansökan om investeringsbidrag - Tobias Mattssons livs AB
Carina Munter 14:40
(RS 2020/1722)
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens utvecklingsutskott beviljar enligt 10-11§ Förordningen (2000:284) om stöd
till kommersiell service, Tobias Mattssons livs AB (556681-7655) 1 800 000 kronor, vilket
utgör 67% av stödberättigat belopp på 2 685 000 kronor.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Tillgången till kommersiell service är avgörande för en levande landsbygd och butiken är
prioriterad i Söderhamn kommuns varuförsörjningsplan. En anpassning till uppdaterade
energikrav och miljöregler är avgörande för butikens långsiktiga överlevnad.
Expedieras till
Regionala projektmedel
Beslutsunderlag





9.

Ansökan om investeringsbidrag - Tobias Mattssons livs AB
UU ICA Sandarne
Tobias Mattssons livs AB
Ansökan om investeringsbidrag - Tobias Mattssons livs AB

Beslut - Ansökan om projektmedel - Projekt Regional utveckling för tillämpning av
spetsforskning kring avancerade metallprodukter (RUTSAM)
Björn Wallander 14:50
(RS 2020/1461)
Förslag till beslut
Regionstyrelsens utvecklingsutskott beviljar Högskolan i Gävle stöd för att genomföra
projektet Regional utveckling för tillämpning av spetsforskning kring avancerade
metallprodukter (RUTSAM) enligt ansökan inkommen 2020-06-26. Stödet uppgår till 24,9
% av faktiska kostnader och 24,9 % av total finansiering, dock med högst 1 499 080 kronor.
Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitiken.
Sammanfattning
Genom tidigare projekt inom området kylning av metaller har en stor kunskapsbas och ett
omfattande nätverk inom näringsliv och akademi byggts upp vid Högskolan i Gävle med
syftet att förbättra metallers egenskaper, minska energianvändningen under produktion samt
minska kostnader under produktens hela livscykel. En nationell testbädd är under
uppbyggnad där flera företag i regionen samverkar. Kunskapsuppbyggnaden baserar sig på
de resultat som presenterats från forskargruppen för energisystem kring tekniken som kallas
Impinging Jet och avser kontrollerad kylning av metalliska material.
Resultat från testbädden används redan i materialteknisk industri i länet där flera företag
även bidrar till utvecklingen av testbädden. I det aktuella projektet vill projektgruppen
utveckla testverksamheten tvärvetenskapligt med kompetens kring materialteknik, digitalt
processförbättringsstöd samt AI funktioner för databearbetning och analys. Detta bedöms
skapa nya och förbättrade förutsättningar för att attrahera och stödja företag i deras
utveckling.
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Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin, RUS och målområdet Smart
samverkan. Projektet bedöms bidra till att stärka Gävleborgs näringsliv och
innovationsförmåga och uppfyller Regional innovationsstrategi för Smart specialisering
Gävleborg, framförallt kopplat till styrkeområdena Materialteknologi och hållbar produktion
samt Smarta och hållbara städer och samhällen. Projektet har koppling till Innovations- och
näringslivsprogrammet genom att det ökar Gävleborgs förmåga att stödja näringslivets
konkurrenskraft samt uppfyller flera mål i Agenda 2030.
Projektet ligger i linje med Region Gävleborgs Finansieringsstrategi 2018-2020 och samtliga
hållbarhetsperspektiv är beaktade i projektet. Projektet medför en möjlighet att växla upp
regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF).
Expedieras till
Regionala projektmedel
Medfinansieringsintyget expedieras till Tillväxtverket i Gävle (med kopia till Regionala
projektmedel).
Beslutsunderlag








Ansökan om projektmedel - Projekt Regional utveckling för tillämpning av
spetsforskning kring avancerade metallprodukter (RUTSAM)
UU 200930 2020-1461 RUTSAM
Forändringslogik RUTSAM
2020-1461 UU 200930 Beslut RUTSAM
2020-1461 Medfinansieringsintyg RUTSAM Region Gävleborg
Ansökan om projektmedel - Projekt Regional Utveckling för Tillämpning av
spetsforskning kring Avancerade Metallprodukter (RUTSAM)

10.

Info - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2030 (RUS)
Magdalena Berglin 15:00
(RS 2017/1552)

11.

Beslut - Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
(RS 2020/1097)

Magdalena Berglin

Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta att anta yttrande om regional
utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län.
Sammanfattning
Region Uppsala har tagit fram ett förslag till Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030strategi för Uppsala län. Förslaget är framtaget i bred dialog med representanter för
kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och det civila samhället. Region Gävleborg är
remissinstans.
Region Gävleborg tillstyrker Region Uppsala läns förslag till regional utvecklingsstrategi
och Agenda 2030-strategi för Uppsala län.
Expedieras till
Regionstyrelsen
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Beslutsunderlag






12.

Yttrande över remiss
Yttrande över remiss Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
Remiss - Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
Remiss - Missiv med sändlista för remissversion Regional
utvecklingsstrategi Uppsala län

Beslut - Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige
Carina Åkerberg 15:20
(RS 2020/1654)
Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande
Att anta strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige
Att uppdra till regiondirektören att med utgångspunkt från strategin och i samverkan med
berörda aktörer från näringsliv, akademi, offentlighet och civilsamhälle ta fram en
handlingsplan för industriell omvandling i Gävleborg
Sammanfattning
Industrin har en stark och samhällsviktig roll i de regioner som utgör Norra Mellansverige;
Gävleborg, Dalarna och Värmland. I dag sysselsätter den direkt över 50 000 personer,
anställda vid mer än 2 500 arbetsställen. Det är mer än 10 % av Norra Mellansveriges totala
arbetstillfällen. Industrin genererar också stora värden för samhällsekonomin i form av
skatteintäkter.
Norra Mellansveriges industri karaktäriseras av ett antal traditionellt starka branscher som
fortsatt är centrala i ekonomin och som utgör grunden för industrins omställning, nämligen
stålindustrin och framställning av metall, skogsbaserad industri och bioekonomi, tillverkning
av metallprodukter, maskiner och apparater och tjänsteföretag inom bland annat
digitalisering.
Industrin i Norra Mellansverige står idag inför ett antal betydande utmaningar, liksom stora
delar av Europas industrier. Norra Mellansveriges traditionellt starka industriella sektorer
upplever nu alla nya förutsättningar för sin verksamhet på grund av digitalisering,
automation, integration av tillverkning och tjänster samt värdekedjornas globalisering.
Utvecklingen innebär att företagen måste anpassa både sitt utbud av produkter och sina
förmågor för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Därtill blir arbetskraftens kompetens en allt
viktigare resurs för att industrin ska kunna minimera de risker samt tillvarata de möjligheter
som omvandlingstrycken innebär. Utöver frågorna kring konkurrenskraft och
kompetensförsörjning spelar industrin en central roll i omställningen till ett hållbart
samhälle.
En strategi för industriell omvandling berör vidare inte enbart det omställningstryck som
industrisektorer står inför, utan hela regionens förmåga att hantera såväl gradvisa som
plötsliga inre och yttre kriser. Strategin vill därför också i ett vidare perspektiv bidra till
Norra Mellansveriges förmåga att hantera förändringar och att fortsätta utvecklas genom
förändringar.
Strategins prioriteringar och insatser kommer behöva genomföras i bred samverkan i hela
Norra Mellansverige mellan regioner, kommuner, hela det företags- och
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innovationsstödjande systemet, universitet och högskolor och givetvis helt avgörande
regionens företag. Förutom vikten av bred involvering är flera av frågorna komplexa vad
gäller såväl befogenhet, kapacitet och genomförande. Att definiera aktiviteter och hur
insatserna i slutändan ska utformas behöver därför ett större arbete i de enskilda regionerna
och tillsammans. Vad som är viktigt att göra i denna strategi är att peka ut ramarna och
förutsättningar för genomförandet.
Strategins genomförande ställer särskilda krav på att etablera en struktur eller organisering, i
synnerhet då det är en delad strategi mellan tre regioner som kräver bred involvering av
aktörer från näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle, samt samarbeten på
nationell och europeisk nivå. Strategin ger regionerna en förutsättning att inleda det fortsatta
arbetet med en samordnad kraft på en strategisk och operativ nivå.
Åtgärder för att hantera industriell omvandling är också ett av de nödvändiga villkor som ska
finnas med i det kommande regionalfondsprogrammet (ERUF) kopplat till programområde
1;Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling. Strategin kan i
det sammanhanget ses som uppfyllande av detta villkor.
Expedieras till
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag



13.

Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige
Strategi för industriell omvandling 1

Info - Erbjudande om samordning kring Hållbara logistik och varutransporter
Carina Löfgren 15:30
(RS 2020/1907)
Beslutsunderlag




14.

Hållbar varulogistik o Posttjänster 200907 2.docx
Missiv skrivelse PTS ang erbjudande om uppdrag kring hållbara transport
och varulogistiklösningar på lands och glesbygd.docx

Info- Remiss - av Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för
genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige
Carina Löfgren
(RS 2020/1695)
Beslutsunderlag




15.

PM om behovsanalys
PM om behovsanalys strategisk plan för den gemensamma
jordbrukspolitiken
SWOT-analys gemensam jordbrukspolitik

Beslut - Sammanträdesdagar 2021 för Regionstyrelsens utveclingsutskott
15:50
(RS 2020/1380)
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens utvecklingsutskott beslutar följande sammanträdesdagar år 2021
 Tisdag 19 januari
 Onsdag 10 februari
 Onsdag 3 mars
 Måndag 29 mars
 Onsdag 5 maj
 Måndag 31 maj
 Tisdag 24 augusti
 Torsdag 30 september
 Tisdag 19 oktober
 Måndag 29 november
Sammanfattning
Regionstyrelsens utskott ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina
sammanträden. Regionstyrelsens utskott sammanträder samma dag och sammanträdesplanen
har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika
instanser.
Expedieras till
Regional utvecklingsforvaltning
Beslutsunderlag


16.

Sammanträdesdagar 2021 för Regionstyrelsens utvecklingsutskott

Utvecklingsdirektören informerar
(RS 2020/5)

Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
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Telefon
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