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Region Jämtland/Härjedalen
Maria Kumpula
Regional utveckling

Synpunkter på revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
RUN/55/2018
Vi har tagit del av remissversionen ”Jämtland/Härjedalen 2030 Innovativt och attraktivt,
regional utvecklingsstrategi” och har följande synpunkter och förslag.
BESÖKSNÄRING OCH ATTRAKTIVITET
….”en livaktig och framgångsrik ideell sektor viktiga beståndsdelar i länets attraktionskraft”.
Vi instämmer i detta och anser att strategin med tydlighet ska lyfta och stödja den insats som
föreningssektorn bidrar med för att bl. a minska ofrivillig ensamhet och vad den situationen
kan föra med sig av psykisk och fysisk ohälsa.
Vi föreslår:
MÅL: Ett ökat fokus på den ideella sektorn för den viktiga samhällsinsats denna sektor utgör
i form av en engagerad kraft för utveckling, gemenskap och integration.
INFRSTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE
”Det höga nyttjande av modern IT-infrastruktur underlättar företagande och boende i länets
perifera delar”, enligt texten i remissversionen. Vi anser att målet bör skärpas med tanke på
att kommunikationen ska nå alla länets invånare på ett eller annat sätt, bredband med hög
kapacitet har ännu inte nått ut i av länets perifera områden.
I strategin anges: ”Kommunikationslösningarna har utformats för att ge bästa utfall vad
gäller miljö, tillgänglighet, jämställdhet och trygghet”. Vi anser att det i målet saknas
aspekter på kommunikationer utifrån ett äldreperspektiv bl. a att alla äldre inte har
möjlighetet att ta del av samhällsinformation. Att åka med kollektivtrafiken upplevs för
kostsamt vilket medför att de äldre inte kan delta i det sociala livet i önskad utsträckning.
Vi föreslår :
MÅL: … Bredbandsnät med hög kapacitet och god service SKA vara en självklarhet för alla
länets invånare. Det ska finnas alternativa informationskanaler för den delen av
befolkningen som inte har möjlighet att ta del av digital information. Att åldras i Jämtlands
läns innebär bland annat tillgång till kollektiv trafik oavsett avstånd och till rimligt pris för
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den äldre. Resande med kollektivtrafik ska underlättas för äldre att aktivt kunna delta i det
sociala livet.
SOCIALT INKLUDERANDE OCH ETT SUNT LIV
”I länet har hela befolkningen samma villkor för hälsa och välbefinnande…” Det byggs både
bostadsrätter och hyresrätter i stort antal med höga hyror som inte äldre har möjlighet att
betala vilket inte kan förknippas med ett sunt liv och ge välbefinnande.
Mål enl. strategin: ”Hälsa och förutsättningar, oavsett funktionsförmåga, på lika villkor för
hela befolkningen”. Vi anser att denna del av målet bör omformuleras till att ge
utgångspunkt för ett mer verklighetsbaserat underlag för arbetet med utformande av planer
för att realisera målen.
Vi föreslår:
MÅL: Hälsa och välbefinnande, på lika villkor för hela befolkningen. Samhällsplaneringen
präglas av ett varierat och anpassat utbud, av såväl service som boende, för hela
befolkningen.
DEMOGRAFISKA MÖJLIGHETER
”Den åldrande befolkningen är respekterad och uppskattad för sin erfarenhet och
kompetens”, skriver man i remissversionen. Vi anser att målet är alltför översiktligt
formulerat.
Vi ställer oss frågande till följande mål: ”Länet tillhör de mest attraktiva i landet för unga
kvinnor”. Är inte alla välkomna till länet oavsett kön eller ålder?
Vi föreslår:
MÅL ….. att regionen i framtiden samarbetar med länets ideella föreningar, t ex
pensionärsorganisationerna som har både erfarenhet och kompetens att erbjuda inom en
mängd områden, exempelvis när det gäller förebyggande av fallolyckor och att minska den
ofrivilliga ensamheten.
RAPPORTENS LAYOUT
Vi rekommenderar att rapporten ges ökad läsbarhet genom att den gröna bakgrunden i
fälten där mål anges tas bort. Texten kan även med fördel ändras till annat typsnitt.
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