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Översyn av FOU-policy (RS/1532/2017)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalens verksamheter styrs av olika styrdokument såsom policyer,
strategier och planer. En policy är ett styrdokument som anger Region Jämtland Härjedalens
värdering i en fråga eller förhållningssätt till något. Regionfullmäktiges presidium ansvarar
för att se till att beslutade policys hålls aktuella och under 2016 och 2017 har en översyn av
Region Jämtland Härjedalens policyer genomförts. En av policyerna som ska revideras är
Forsknings- och utvecklingspolicyn.
Jämtlands läns landstingsfullmäktige fastställde nuvarande forsknings- och utvecklingspolicy
den 27 november 2013. Sedan dess har Region Jämtland Härjedalen bildats och det finns ett
behov att anpassa policyn till nuvarande organisation och inkludera det regionala
utvecklingsperspektivet. Det innebär bland annat att i policyn tydliggöra att alla
yrkeskategorier, både inom regional utveckling och hälso- och sjukvården, ska ha möjlighet
till forskning, utvecklings- och innovationsarbete. Den reviderade policyn ska även beakta
perspektiven, jämställdhet och jämlikhet, ekonomi och miljö, på ett tydligt sätt.
Eftersom regionala utvecklingsnämnden ska arbeta med frågor om forskning och utveckling i
ett regionalt perspektiv, bör nämnden få möjlighet att lämna synpunkter på förslag till
reviderad policy innan den ska beslutas av regionfullmäktige i juni 2018. Eventuella
synpunkter ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 16 maj och hanteras av Region
Jämtland Härjedalens FOU-råd.

Förslag till beslut
Förslag till reviderad forsknings-, utvecklings- och innovationspolicy godkänns och skickas
till regionala utvecklingsnämnden på remiss.
--------------

Yrkanden
Elin Hoffner (V) yrkar följande:
Texten som börjar med Region Jämtland Härjedalen ska verka för att, ändras till….
"Region Jämtland Härjedalen ska verka för att med perspektiven jämställhet, jämlikhet,
ekonomi, och miljö att:"
Susanné Wallner (M) yrkar avslag på Elin Hoffners yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Elin Hoffners ändringsförslag och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
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Beslut
Förslag till reviderad forsknings-, utvecklings- och innovationspolicy godkänns och skickas
till regionala utvecklingsnämnden på remiss.

Reservationer
Elin Hoffner (V) reserverar sig till förmån för sitt eget ändringsyrkande.

Expedieras till
Regionala utvecklingsnämnden, FOU direktör, FOU-rådet

Beslutsunderlag



Regionstyrelsens tjänsteskrivelse om översyn av Forsknings- och utvecklingspolicy
(RS 180424)
Förslag till FOUI policy för Region jämtland Härjedalen
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