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Val av justerare (RS 2020/2)
Beslut

Regionstyrelsen utser Hans Backman (L) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
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Fastställande av dagordning (RS 2020/3)
Beslut

Utvecklingsutskottet fastställer utsända dagordning efter ordförandens information nedan.
Sammanfattning

Ordförande informerar att ärende 5 i föredragningslistan gällande ansökan om
regionalt bidrag till företagsutveckling/investeringsbidrag - Lilla Drakmossa AB
(RS 2019/1558) utgår på dagens sammanträde och avses att beslutas på utskottets
nästkommande sammanträde.
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Regional forsknings- och innovationsstrategi för Smart specialisering
(RS 2020/1244)
Sammanfattning

Vid dagens sammanträde fortsätter informationen om arbetet med
Innovationsutveckling/- Smart specialisering i Gävleborg.
Mikael Scherdin informerar om smarta hållbara städer och samhällen, bl.a. om olika
konceptlösningar, samägda utmaningar, genomförda processer och ett samägt
logistikkoncept och lösning med att Växla-Forsla-Koppla-Serva-Finansiera.
Vidare informerar Moniqa Klefbom om arbetet med att öka flödet av idéer och
samverkan för att stärka Gävleborgs förmåga att stödja näringslivets konkurrenskraft
genom ett mer effektivt och tillgängligt innovationsstödsystem som kan generera fler
innovationer.

Beslutsunderlag






Tidplan för info om RIS3 för UU 2020
Presentation Smarta hållbara städer o samhällen/HIL UU 20201027
Aktörskartan_Gävleborgs_Innovationsstödsystem_v1_0930
UU_20201027 Smart samverkan Smart specialiseringInnovationsklivet
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Info - Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder (RS 2020/299)
Sammanfattning

Ulrika Brandt ger en uppföljning av beviljade och utbetalningar tom 25 oktober 2020
gällande företagsstöd och projektmedel enligt regeringsbeslutet ”Regleringsbrev
avseende Anslag 1:1".

Beslutsunderlag


2020-09-29_Uppföljning_Anslag 1-1
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Beslut - Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige
(RS 2020/1654)
Beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande
1. Att anta strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige
2. 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.
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Strategins prioriteringar och insatser kommer behöva genomföras i bred samverkan i hela
Norra Mellansverige mellan regioner, kommuner, hela det företags- och
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.
Carina Åkerberg föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande
1. Att anta strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige
2. 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
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag





Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige
NMS Strategi för industriell omvandling 2020 slutv
Strategi för industriell omvandling Norra Mellansverige UU
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Beslut - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
(RS 2017/1552)
Beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
följande:
Anta Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030

Hans Backman (L) och Håkan Rönsström (M) deltar ej i beslutatet.
Sammanfattning

Region Gävleborg har som regionalt utvecklingsansvarig uppdraget att ta fram och samordna
insatser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Regionstyrelsen
uppdrog (2017-11-29, §323) till regiondirektören att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi. Arbetet med att ta fram en ny RUS har skett i en inkluderande process
med berörda
aktörer, såsom kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter, civila organisationer och
näringslivet. Regionstyrelsen beslutade (2019-06-19, §118) att godkänna förslag till Regional
utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 för utskick till remissinstanserna. 52
remissvar inkom som utgjort underlag för revidering av remissförslaget. RUS-processen är ett
halvår försenat på grund av att coronapandemin gjort att samverkansmöten inte kunnat
genomföras som planerat.
Magdalena Berglin, Wiebe van der Werf, Åsa Axelson och Olof Linde föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande:
Anta Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag





Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
Beslutsförslag_Regional utvecklingsstrategi Gävleborgs län 2020-2030
Bilaga_RUS_Beslutsförslag
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Utvecklingsdirektören informerar (RS 2020/5)
Sammanfattning

Jan-Olov Friman informera om nya organisationer from 1 januari 2021. Tre förvaltningar
blir två på så sätt att verksamheter inom Hållbarhetsförvaltningen organiseras inom
Regional utvecklingsförvaltningen och Trafik-Kultur-och Folkhögskoleförvaltningen.
Regional utvecklingsförvaltningen organiseras med fem avdelningar: Samhällsplanering,
Folkhälsa och Hållbarhet, Näringsliv och innovation, Arbetsmarknad och kompetens,
Finansiering och Strategi.
Vidare informerade Friman om arbetet med besöksnäringen med koppling till medel som
regionen beslutat.
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