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Val av justerare
Fastställande av dagordning
Information Mälardalsrådet
Uppföljning - Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Cykla Järvsö AB gör anspråk på fullföljd finansiering del två enligt avsiktsförklaring.
Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Värmland - Värmlandsstrategin
Remiss Gävleborgs skogsprogram
ERUF Norra Mellansverige programperioden 2021-2027
Interreg Central Baltic 2021-2027
Beställning till Central Sweden 2021-2022
Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling/investeringsbidrag - Lilla Drakmossa AB
Regionala utvecklingsdirektören informerar
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§97

Val av justerare (RS 2020/2)
Beslut

Utvecklingsutskottet utser Hans Backman (L) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
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§98

Fastställande av dagordning (RS 2020/3)
Beslut

Utvecklingsutskottet fastställer utsända dagordning med dagens tillagda handlingar.
Sammanfattning

Sekreteraren informerar att handlingar har publicerats idag gällande ärenden i
föredragningslistan: 3. Systemanalys 2020, ppt-filen har uppdaterats, ärende 8. ERUF, pptbilder tillagd samt ärende 9. Central Baltic, handling tillagda: Policy Objective 1, SR
Opinions 12th of November, ppt-bilder.

Ann-Charlotte Granath (M) efterfrågar Värmlandsstrategin, ärende nr 6.
Antecknas att i remissen från Region Värmland finns länk till Värmlandsstrategin samt att
ärendet kommer att uppdateras inför regionstyrelsens sammanträde.
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§99

Information Mälardalsrådet (RS 2020/5)
Sammanfattning

Maria Nimvik Stern och Johan Hjelm informerar om storregionala utvecklingsfrågor för
infrastruktur och transporter: En Bättre Sits och Kompetensförsörjning: En Bättre Matchning
och dess stormötesplatser. Vidare informerades bl.a. om samarbetet, framgångsfaktorer,
utgångspunkter och principer för arbetet, prioriterade funktioner, Internationell tillgänglighet
samt om mål och syfte för godsstrategin där övergripande prioriteringar har behandlats i
respektive region.
Därefter om årsplaneringen En Bättre Sits 2021 samt om Mälartinget i Eskilstuna den 20-21
maj 2021.

Beslutsunderlag



Systemanalys 2020 - Godsstrategi - Region Gävleborg 201124
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§100

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

Ulrika Brandt ger en uppföljning av beviljade och utbetalningar tom 23 november gällande
företagsstöd och projektmedel enligt regeringsbeslutet "Regleringsbrev avseende Anslag 1:1"

Beslutsunderlag



2020-10-26_Uppföljning_Anslag 1-1
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Cykla Järvsö AB gör anspråk på fullföljd finansiering del två enligt
avsiktsförklaring. (RS 2020/769)
Beslut

Utvecklingsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande
Bevilja del två, enligt 25a§ Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
Cykla Järvsö AB (559218-8121) ett tillägg på 4 800 000 kronor i stöd samt 6 000 0000 kr i
investeringskostnad.
Paragrafen förklaras omedlbart justerad
Sammanfattning

Cykla Järvsö AB fick 2020-05-19 beslut om stöd för att anlägga cykelleder i Järvsö. Beslutet
avsåg hälften av kostnaden och hälften av det ansökta beloppet på grund av att Region
Gävleborg var mitt uppe i en pandemi och osäkerheten var stor gällande budgeten för anslag
1:1. Därför upprättades en avsiktsförklaring som finns med som underlag för det fattade
beslutet 2020-05-19. Totala kostnaden för Cykla i Järvsös satsning på att anlägga cykelleder
var enligt ansökan 12 000 000 kronor och ansökt stöd på 9 600 000 kronor. Beslut har tagits
för hälften av kostnaden och hälften av stödet och nu gör Cykla i Järvsö AB anspråk på den
andra hälften så att de kan säkerställa sitt fortsatta arbete för att kunna slutföra det påbörjade
arbetet i sin helhet och samtidigt kunna garantera att de kan bygga hållbara leder.
Cykla i Järvsö har kommit igång bra och två cykelleder är redan klara och de följer både sin
tidsplan och budget. Arbetet framåt är viktigt för den fortsatta planeringen för anläggningen.
För att inte få ett avbrott i verksamheten är behovet av finansieringen avgörande för att Cykla
i Järvsö AB ska kunna leverera färdiga cykelleder i tid vilket är mycket viktigt ur
besöksnäringens perspektiv för att de som besöker anläggningen får en positiv upplevelse.
Cecilia Hedlöf föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att bevilja del två, enligt 25a§
Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, Cykla Järvsö AB (5592188121) ett tillägg på 4 800 000 kronor i stöd samt 6 000 0000 kr i investeringskostnad.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Expedieras till

Regioinstyrelsen
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Beslutsunderlag










Cykla Järvsö AB gör anspråk på fullföljd finansiering del två enligt avsiktsförklaring.
Begäran om fullföljd finansiering - Cykla Järvsö AB
Avsiktsförklaring Cykla i Järvsö AB
UU PP Cykla Järvsö AB del 2
UU PP Cykla Järvsö AB
§100 RS Ansökan om särskilt investeringsstöd - Järvsö Klätterpark AB
Beslut, beviljar stöd till Cykla Järvsö AB
Tilläggsbeslut till sökande Cykla Järvsö AB
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§102

Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Värmland - Värmlandsstrategin
(RS 2020/1813)
Beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande
Anta yttrandet över remiss Regional utvecklingsstrategi för Värmlands län –
Värmlandsstrategin 2040
Sammanfattning

Region Gävleborg har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Region Värmlands förslag
till Regional utvecklingsstrategi för Värmland – Värmlandsstrategin 2040. Region Gävleborg
tillstyrker i yttrandet förslaget och framhåller det mellanregionala samarbetet med Värmlands
län och ser positivt på möjligheten att lämna synpunkter på Värmlandsstrategin 2040.
Gävleborg och Värmland har många gemensamma utmaningar och möjligheter och har
upparbetat en god samverkan, inte minst genom gemensamma satsningar inom Norra
Mellansverige. Alla tre regioner i Norra Mellansverige är i begrepp att anta en ny inriktning
för det regionala utvecklingsarbetet i form av nya regionala utvecklingsstrategier. Region
Gävleborg konstaterar att inriktning, insatsområden, genomförande och vision i
Värmlandsstrategin i hög grad överensstämmer med Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi
och utgör därmed en bra grund för fortsatt god samverkan. Magdalena Berglin föredrar
ärendet.
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta
Anta yttrandet över remiss Regional utvecklingsstrategi för Värmlands län –
Värmlandsstrategin 2040
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag





Svar på remiss Värmlandsstrategin
Yttrande över remiss - Regional utvecklingsstrategi för Värmland Värmlandsstrategin 2040
Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Värmland - Värmlandsstrategin 2040
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§103

Remiss Gävleborgs skogsprogram (RS 2020/2097)
Beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande:
Anta yttrande över Gävleborgs skogsprogram
Sammanfattning

Det nationella skogsprogrammet beslutades 2018 och då uppmanades alla län att starta
regionala processer. Sedan hösten 2018 har Länsstyrelsen Gävleborg, Skogsstyrelsen och
Region Gävleborg samverkat med ett stort antal aktörer för att ta fram ett förslag till
Gävleborgs skogsprogram. Länsstyrelsen Gävleborg som samordnar arbetet har skickat ett
förslag till Gävleborgs skogsprogram på remiss. Svar ska vara Länsstyrelsen Gävleborg
tillhanda senast 25 november.
Yttrandet framhåller den breda ansatsen som återspeglar skogens betydelse för Gävleborg ur
många perspektiv. Genomförandet av programmet involverar därför många olika aktörer och
samverkan mellan dessa blir viktig. Ägarskapet för respektive insats i genomförandet ligger
på den aktör som ansvarar för frågan. Det regionala perspektivet bör stå i fokus i programmets
beskrivning av mål. Magdalena Berglin föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande:
Anta yttrande över Gävleborgs skogsprogram
Expedieras till

Regionstyrelsen
Hållbarhetsförvaltningen
Beslutsunderlag





Yttrande - Remiss - Gävleborgs skogsprogram
Svar på remiss Gävleborgs skogsprogram
Remiss - Förslag till Gävleborgs skogsprogram
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§104

ERUF Norra Mellansverige programperioden 2021-2027 (RS 2020/877)
Beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande:
Godkänna förslaget till regionalt program för Norra Mellansverige i Europeiska regionala
utvecklingsfonden, programperioden 2021-2027 samt överlämna förslaget till Regeringen.
Uppdra till Regionstyrelsens ordförande att godkänna det slutliga förslaget till ERUF-program
samt överlämna detta till Regeringen.
Sammanfattning

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad
sysselsättning och tillväxt i Gävleborg. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa
period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett
effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med
Gävleborgs prioriteringar. Det är också viktigt att programmet tar hänsyn till de tre
hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Region Gävleborg ansvarar, tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland, för att
skriva ett nytt regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för
programområdet Norra Mellansverige. Region Gävleborg har samordnat arbetet. Förslaget ska
lämnas till Regeringen senast den 31 december 2020. Därefter ska förslaget godkännas av
Regeringen, som sedan överlämnar programmet till EU-kommissionen för fastställande.
Programmet har tagits fram i ett brett partnerskap, inom ramen för redan befintliga
samarbeten i länen. För att tillmötesgå kravet om en transparent och öppen process, har
arbetet under rådande pandemi genomförts nästan helt genom digitala forum och
dialogmöten. Aktuell information och underlag har funnits tillgängliga via Region Gävleborgs
webbplats: www.regiongavleborg.se/eruf.
Ann-Christin Gagge och Lena
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande:
Godkänna inriktningen i förslaget till regionalt program för Norra Mellansverige i Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF), programperioden 2021-2027.
Uppdra till Regionstyrelsens ordförande att godkänna det slutliga förslaget till ERUF-program
samt överlämna detta till Regeringen.
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Expedieras till

Regionala utvecklingsförvaltningen
Beslutsunderlag





ERUF Norra Mellansverige programperioden 2021-2027
Programförslag_Program ERUF 2021-2027 Norra Mellansverige_
Stöd och instruktion för operativa program 5.0
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§105

Interreg Central Baltic 2021-2027 (RS 2020/2105)
Sammanfattning

Programmet är ett av EU:s gränsregionala strukturfondsprogram och utgör en del av ERUF
(Europeiska Regionala Utvecklingsfonden). Programmet syftar till att finansiera
gränsöverskridande projektverksamhet för regional utveckling i svenska, finska, estniska och
lettiska regioner som gränsar till mellersta Östersjön. I Sverige ingår följande regioner med
kust mot mellersta östersjön: Region Gävleborg, Region Stockholm, Region Sörmland,
Region Östergötland och Region Gotland. Dessutom ingår följande regioner utan kust:
Region Örebro län och Region Västmanland.
Tomas Högman, nyanställd EU-samordnare / Innovationsklivet presenterar sig för utskottet
och informerar om processen som pågår. Högman informerar bl.a. om
sammanhållningspolitiken, programområde, bruttolista politiska mål Regionalfonden 20212027 och om slutliga förslag som diskuteras och kommer att återkomma till utskottet med
inriktningen samt att programmet avses börja gälla hösten 2021.

Beslutsunderlag





Interreg Central Baltic 2021-2027
Erbjudande att ta fram förslag till gränsöverskridande samarbetsprogram för mellersta
Östersjön (Central Baltic) för perioden 2021-2027
Svar på erbjudande från Näringsdepartementet om programskrivning Central Baltic
200429
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§106

Beställning till Central Sweden 2021-2022 (RS 2020/1425)
Beslut

Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande:
1. Förslag till beställning Central Sweden 2021-2022 godkänns.
Sammanfattning

Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro
och är organiserat som en ideell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och
samverkan mellan de tre regionernas prioriterade verksamheter i syfte att förverkliga
regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget i ett EU-perspektiv. Från och
med 2020 genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioriteringsprocess på läns/regionnivå där prioriteringar för önskemål kommande två års verksamheter och aktiviteter för
Central Sweden läggs, (den regionala beställningen). De tre regionernas prioriteringar jämkas
därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka prioriteringar som ska
gälla för nästkommande verksamhetsår.
Central Swedens arbete bedrivs dels från ett gemensamägt kontor i Bryssel, dels via så kallade
”hemmaveckor” i de tre regionerna samt i diverse nationella och europeiska sammanhang.
Central Swedens medarbetare är generalister och fungerar som stöd för prioriterade
verksamheter i medlemsregionerna där EU-perspektivet är relevant för att kunna påverka i för
medlemmarna viktiga frågor samt för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s
Sammanhållningspolitik, utgöra stöd vid behov av politisk påverkan, projektsamverkan och
kunskapsutveckling. Carina Löfgren föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande:
1. Förslag till beställning Central Sweden 2021-2022 godkänns.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag





Central Sweden beställning 2021-2022 information
Beställning Central Sweden Region Gävleborg för 2021-2022(392194) (0)
Tjänsteskrivelse ang beställning Central Sweden 2021-2022
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§107

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling/investeringsbidrag Lilla Drakmossa AB (RS 2019/1558)
Jan-Olov Friman informera om rubricerade ärende, som lyftes ur på utvecklingsutskottets
sammanträde 2020-10-27, att diskussion pågår med att titta på en positiv lösning för ett bidrag
inom regiondirektörens delegation mot tidigare förslag om avslag.
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§108

Regionala utvecklingsdirektören informerar (RS 2020/5)
Sammanfattning

Jan-Olof Friman informerar om inkommen remiss från Trafikverket gällande transport-infrastrukturplanering tom 2037, som avses behandlas på utvecklingsutskottet sammanträde i januari.
Vidare tackar Friman för förtroendet under tiden som t.f regional utvecklingsdirektör och att
nya organisationen för regional utveckling från 2021, med den kapacitet som finns inom
förvaltningen, blir bra samt ser Friman fram emot uppdraget i nya förvaltningen Trafik,
Kultur och Folkhögskoleförvaltningen.
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