PROTOKOLL
Mötesdatum

Arbetsutskottet

2017-08-22

Plats och tid

Lilla konferensrummet hus 3 kl. 09:00-14:00

Beslutande ledamöter

Robert Uitto (S) (Ordförande)
Susanné Wallner (M) (Vice ordförande)
Eva Hellstrand (C) (2:e vice ordförande)
Thomas Hägg (S)
Maria Nerpin (S)

Övriga närvarande

Anders Byström (Förvaltningschef)
Emma Borg (Sekreterare)
Lennart Mörtsell (Handläggare Välfärd, klimat och kompetens)
Ulf von Sydow (Stab Regional utveckling)

Utses att justera

Eva Hellstrand (C)

Justeringens plats och tid

Regionens hus , 2017-08-29 10:00

Protokollet omfattar

§124

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Emma Borg

Ordförande

................................................
Robert Uitto (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Eva Hellstrand (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Arbetsutskottet
2017-08-22

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2017-08-30

Datum för anslags
nedtagande

2017-09-20

Samordningskansliet
.................................................
Emma Borg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1

PROTOKOLL
2
Mötesdatum

Arbetsutskottet

2017-08-22

§124

Program för långsiktig positiv befolkningsutveckling (RUN/450/2017)
Sammanfattning
Det har under en längre tid varit en diskussion om hur regionen skall jobba för att säkerställa
en långsiktig befolkningsutveckling. Under senare år har det blivit mer tydligt att länet har ett
skört demografiskt läge. Länets regionala ledning har därför beslutat om att frågan har högsta
prioritet att det är centralt forma långsiktig lösning på problemet.
Med bas i tidigare arbeten, OECD-rapporten och sammanställningen av Läget i länet har ett
sammanhållet program utformats. Det består av en helhet med sju olika insatsområden med en
samordnande ledningsfunktion. Programmet har återkommande under våren processats i olika
regionala sammanhang som; Regionala utvecklingsnämnden, Regionala samverkansrådet,
kommunchefsgruppen, Länspartnerskapet, näringslivschefsgruppen, mm samt i enskilda
möten med företrädare för primärkommunerna. I samband med Regionala
utvecklingsnämnden den 13 juni bestämdes därför att skriva fram ett ärende för beslut inför
kommande möte den 5 september.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av "Program för långsiktig positiv
befolkningsutveckling".
2. Region Jämtland Härjedalen har huvudansvaret för att leda och koordinera arbetet för
en långsiktig positiv befolkningsutveckling.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av "Program för långsiktig positiv
befolkningsutveckling".
2. Region Jämtland Härjedalen har huvudansvaret för att leda och koordinera arbetet för
en långsiktig positiv befolkningsutveckling.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Program för långsiktig positiv befolkningsutveckling
Program för långsiktig positiv befolkningsutveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
2

