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§123

Revidering av Regional utvecklingsstrategi Jämtland Härjedalen 20142030 (RUN/460/2017)
Sammanfattning
Den regionala utvecklingsstrategin för Region Jämtland Härjedalen fastställdes i januari 2014.
Frågan om behov av revidering av densamma har diskuterats i Regionala
Utvecklingsnämnden under våren 2017. I regeringens Villkorsbeslut för 2017 (RUN
724/2016) framgår att ”genomförandet av det regionala tillväxtarbetet ska bedömas utifrån
målen i den regionala utvecklingsstrategin”. Det är en ny formulering för år 2017, tidigare har
redovisningen bedömts mot den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft.
Föreslagna förändringar
Efter framtagandet av rapporten Läget i Länet (november 2016) och OECDs Territoriell
Review för Jämtland Härjedalen (mars 2017) konstateras att de sju prioriteringarna i
Regionala utvecklingsstrategin fortsatt är aktuella. Dock noteras att ett antal av de 35
övergripande målen i en del fall är otydliga och mer av visionskaraktär. Då det finns en
målsättning i den styrmodell som gäller för Region Jämtland Härjedalen att arbeta utifrån
mätbara kort- och långsiktiga mål bör vissa av den regionala utvecklingsstrategins
övergripande mål konkretiseras och dessa kan då tjäna som underlag för de årliga
uppföljningarna inom organisationen som fastställs av Regionala utvecklingsnämnden.
Konkretisering av vilka mål som bör tydliggöras och förslag på justerad formulering
behandlas på Regionala utvecklingsnämnden 10 oktober och 14 november 2017. Denna
konkretisering hanteras som en intern bilaga till Regionala utvecklingsstrategin 2014- 2030
och fastställs av Regional utvecklingsnämnden.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsstrategin 2014-2030 är fortsatt aktuell och ej i behov av
revidering under 2017 - våren 2018.
2. Förvaltningschef får i uppdrag att under hösten 2017 föreslå regionala
utvecklingsnämnden en konkretisering av vissa av de övergripande målen i strategin.
Konkretiseringen ska utgöra en intern bilaga till den befintliga strategin.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsstrategin 2014-2030 är fortsatt aktuell och ej i behov av
revidering under 2017 - våren 2018.
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2. Förvaltningschef får i uppdrag att under hösten 2017 föreslå regionala
utvecklingsnämnden en konkretisering av vissa av de övergripande målen i strategin.
Konkretiseringen ska utgöra en intern bilaga till den befintliga strategin.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Revidering av Regional utvecklingsstrategi Jämtland Härjedalen
2014-2030
Regional utvecklingsstrategi 2014-2030 Jämtland Härjedalen
OECD Northern Sparsely Populated Areas Jämtland Härjedalen
Läget i länet november 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3

