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1.

Val av justerare och tid för justering
Ärendebeskrivning
Protokollet sänds ut per e-post till ordförande och justerare, och godkänns denna väg.
När det är godkänt så sänds det ut till samverkansrådets ledamöter och ersättare, samt
till respektive kommunbrevlåda. Protokollet skrivs under vid nästa sammanträde.

2.

Fastställande av föredragningslista
Ärendebeskrivning
Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet.

Förslag till beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

3.

Praktisk information
Ärendebeskrivning



4.

Kallelser och protokoll
Publicering av personuppgifter

Föregående protokoll
Ärendebeskrivning
Protokoll från regionens samverkansråds sammanträde den 3 december 2018 gås
igenom.
https://meetingsplus.regionjh.se/committees/regionens-samverkansrad/mote-201812-03/protocol/protokoll-rsr-2018-12-03pdf?downloadMode=open

Förslag till beslut
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

5.
6.
7.

Val av vice ordförande för regionens
samverkansråd mandatperioden 2019-2022
Folkhälsonätverket FolkhälsoZ
Revidering av den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) (RUN/515/2018)
Beslutsunderlag



8.

9.

Maria Kumpula 13:40

§189 Regionala utvecklingsnämnden Revidering av den regionala
utvecklingsstrategin (RUS)
§65 RSR Revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS)

Projekt: Strukturanalys i Jämtlands län
(RUN/463/2018)
Beslutsunderlag


Göran Hallman 13:20

Jan Molde

§64 RSR Projekt: Strukturanalys i Jämtlands län

Erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det Anders Byström
framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive
sammanhållningspolitiken (RUN/562/2018)
Beslutsunderlag


Uppdrag respektive erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det
framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken
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10.
11.
12.
13.
14.

Fokusområden 2019
Information från kommunerna
Information från Region Jämtland Härjedalen
Ärenden till nästa sammanträde
Övriga frågor
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Anders Byström

7
Revidering av den regionala
utvecklingsstrategin (RUS)
RUN/515/2018

4

PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden

2018-12-18

§189

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) (RUN/515/2018)
Sammanfattning
Utifrån Förordningen om regionalt rillväxtarbete (2017:583, 12 §) så ska den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala
tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det
regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen
och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till
grund för strukturfondsprogrammen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och
inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, och beaktas när man tar fram andra regionala
strategier och program.
Den nu gällande regionala utvecklingsstrategin Jämtland/Härjedalen 2030 – Innovativt &
attraktivt fastställdes av dåvarande Regionförbundet i Jämtlands län i december 2013. Enligt
förordningen så ska den regionala utvecklingsstrategin upprättas utifrån en analys av de
särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta
hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna
samt till olika typer av landsbygder och tätorter. Strategin ska uppdateras löpande och ses
över minst en gång mellan varje val till landstings- och kommunfullmäktige. Därför föreslås
att en revideringsprocess påbörjas den 1 januari 2019, med målsättningen att en ny regional
utvecklingsstrategi kan antas under hösten 2020. Innan den nya strategin antas ska förslaget
till ny strategi skickas ut på en bred remissrunda under minst tre månader, där myndigheter,
näringslivsaktörer, civilsamhälle och enskilda medborgare ska ges tillfälle att lämna
synpunkter på strategins innehåll.
Som styrgrupp för arbetet föreslås regionens samverkansråd, där samtliga länets kommuner
finns representerade. Rådet ska löpande återkoppla arbetet till regionala utvecklingsnämnden.
Länets kommuner och Länsstyrelsen är viktiga samarbetspartners för en långsiktigt hållbar
process som leder till ett starkt genomförande av strategin. Processen ska även vara kopplad
till flera olika relevanta arbetsgrupper/referensgrupper som har deltagare från näringsliv,
civilsamhälle, myndigheter och lärosäten. Revideringsprocessen ska genomsyras av
transparens och uppmuntra till hög delaktighet hos aktörer och medborgare, den kommer även
att ta hänsyn till horisontella kriterier och hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Förslag till beslut
1. Revidering av den regionala utvecklingsstrategin påbörjas den 1 januari 2019, med
målsättningen att en ny regional utvecklingsstrategi kan antas under hösten 2020.
2. Regionens samverkansråd utses till styrgrupp för arbetet med att revidera den regionala
utvecklingsstrategin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden

2018-12-18

Beslut
1. Revidering av den regionala utvecklingsstrategin påbörjas den 1 januari 2019, med
målsättningen att en ny regional utvecklingsstrategi kan antas under hösten 2020.
2. Regionens samverkansråd utses till styrgrupp för arbetet med att revidera den
regionala utvecklingsstrategin.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionens samverkansråd
Länets kommuner

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionens samverkansråd

2018-12-03

§65

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) (RUN/515/2018)
Sammanfattning
Maria Kumpula, Region Jämtland Härjedalen, informerar om tankarna inför en framtida
revidering av den regionala utvecklingsstrategin. Strategin ska ses över en gång per
mandatperiod, och vid översynen har det framkommit ett behov av att revidera strategin. Just
nu pågår ett uppföljningsarbete kring den nu gällande strategin för att se ifall de förändringar
som krävs är små eller om en större revidering behövs. Maria berättar om hur de tänkt kring
olika aktörers delaktighet i processen med att revidera strategin, och presenterar en preliminär
tidsplan för när en reviderad RUS kan vara klar för beslut.
Revideringen hänger nära ihop med det arbete som kommer att ske inom projektet
Strukturanalys i Jämtlands län. Med anledning av detta föreslås en liknande organisation som
för projektet, och att de arbetsgrupper som kommer att finnas för revideringen delvis kommer
att bestå av samma personer som i projektets arbetsgrupp. Även här finns ett förslag om att
utse regionens samverkansråd till politisk styrgrupp. Regionala utvecklingsnämnden förväntas
fatta beslut om en revidering vid sitt sammanträde den 18 december, och då kommer även
tidsplan och övergripande process för revideringen att fastställas.
Samverkansrådet diskuterar metoder och angreppssätt för att få till en lyckad och
inkluderande revideringsprocess, men också tidsperspektivet på revideringen. Tidigare har
målet varit att kunna arbeta fram en ny regional utvecklingsstrategi redan under tidig vår
2020. Med anledning av kopplingen till projektet Strukturanalys och de lärdomar som kan
komma av projektet anser regionens samverkansråd att tidsplanen kan förskjutas något för att
bättre harmonisera med projekttiden.

Beslut
Regionens samverkansråd ställer sig positiva till förslaget att samverkansrådet utses till
politisk styrgrupp för revideringen av den regionala utvecklingsstrategin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
7
1
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Projekt: Strukturanalys i Jämtlands län
RUN/463/2018
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PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionens samverkansråd

2018-12-03

§64

Projekt: Strukturanalys i Jämtlands län (RUN/463/2018)
Sammanfattning
Jan Molde, område Infrastruktur och kommunikationer Region Jämtland Härjedalen,
informerar om projektet Strukturanalys i Jämtlands län. Alla åtta kommuner i länet har,
tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, beslutat att medfinansiera projektet som under
två år ska utveckla gemensam kunskap om länets rumsliga strukturer och stärka kopplingen
mellan fysisk planering och regional utvecklingsplanering. Projektet har en nära koppling till
den revidering av Regionala Utvecklingsstrategin som kommer att ske under de närmaste
åren. Projektet kommer att pågå fram till september 2020.
Projektet, som har en budget om cirka två miljoner, finansieras till hälften av medel från
Tillväxtverket. Jan, som är projektledare för projektet, går igenom den föreslagna
projektorganisationen med arbetsgrupp, referensgrupp och styrgrupp. I den ansökan till
Tillväxtverket som ligger till grund för beslutet anges att arbetet ska ledas av en styrgrupp
som består av ledande politiker från regionen och kommunerna. Därför föreslås att regionens
samverkansråd ska fungera som styrgrupp för projektet. Regionens samverkansråd består
redan idag av de personer som behövs för att styra detta projekt och har, eller kommer att få,
tider inlagda för ordinarie träffar under projektperioden. På detta sätt behövs i normalfallet
inga särskilda tider bokas för styrgruppens möten. Samverkansrådets ledamöter ställer sig
positiva till förslaget.

Beslut
Regionens samverkansråd ska utgöra styrgrupp för projektet ”Strukturanalys i Jämtlands län”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Erbjudande att redovisa prioriteringar
avseende det framtida regionala
tillväxtarbetet, inklusive
sammanhållningspolitiken
RUN/562/2018
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