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Förslag till yttrande över remiss
Regional utvecklingsstrategi
Norrbotten 2030
Det har varit intressant att läsa Regional utvecklingsstrategi för
Norrbotten 2030 för att ta del av er strategi för utveckling och även för att
få inspiration inför kommande arbete med revidering av Region Jämtland
Härjedalens regionala utvecklingsstrategi.
Som helhet är det en bra strategi där Region Norrbotten valt att fokusera
på tre insatsområden men där den ändå rymmer väldigt mycket. Region
Norrbotten vill ha synpunkter utifrån en given mall som baseras på
kapitel/sidor och Region Jämtland Härjedalen har valt att göra inspel
under några av de rubriker som angetts och hoppas att det kan bidra till
det fortsatta arbetet.
Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län,
sida 7-9
Här förklaras att strategin har tre insatsområden Attraktiva livsmiljöer,
Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud och Innovationer och
entreprenörskap. Dessa innehåller ett antal mål och åtgärder som sedan
beskrivs på sida 14-44 och tydliggörs i ett rutnät i en bilaga. Att
synliggöra mål och åtgärder och kanske även indikatorer med en bild eller
i en tabell som ryms på en sida skulle göra strategin tydligare och det
skulle vara lättare att få en överblick över innehållet.
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På dessa sidor beskrivs att viktiga prioriteringar är jämställdhet, barn och
unga, mångfald, hållbarhet, hela länet, tillväxt Arktis, digitalisering och
internationella samarbeten. De återfinns också i de olika åtgärderna och
de följer med igenom dokumentet. Den prioritering som skulle behöva
synas mer i åtgärderna är ”goda möjligheter till utveckling i hela länet”.
Luleåregionen ska växa vilket planeras ge utveckling för hela länet (s18),
det innebär att åtgärder inom övriga insatsområden kan behöva ta
hänsyn till olika kommunernas förutsättningar vilket inte är så tydligt nu.
Det tydliggörs på sidan 7 att det är ett aktivt val att lägga stor vikt på
beskrivningar av hur man vill att det ska vara i Norrbotten och vägen att
nå dit. Det ger en bra bild, samtidigt är det bra att göra den tillgänglig för
fler genom att korta ner texten så långt det är möjligt genom att undvika
upprepningar även om insatsområden och åtgärder hänger ihop och
påverkar varandra.
Ett levande verktyg för dialog om Norrbottens framtid, sida 11
Tanken är att strategin ska vara ett levande verktyg för dialog genom att
det skapas olika forum och mötesplatser för att kommunicera och
diskutera prioriteringar och beslut.
Åtgärderna visar vad som behövs göras för att nå målen. Åtgärderna i
strategin är på olika nivå t.ex. kartlägga kompetens hos asylsökande,
regional handlingsplan för social hållbarhet, stötta utveckling av nya
mobila arbetssätt, öka samverkan mellan skola, näringsliv och
arbetsmarknad, ta tillvara äldre personers kompetens etc. Ska åtgärderna
fungera som en handlingsplan med olika ansvariga aktörer? I bilagan
heter det förslag till åtgärder? Kommer åtgärderna att vara en del av de
dialoger som planeras att genomföras? Det är bra att tydliggöra i texten
vad syftet med åtgärderna är och även på vilket sätt de är en del i det
levande verktyget som RUS planeras vara.
Attraktiva livsmiljöer, sida 14-30
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Region Jämtland Härjedalen är positiva till att kulturen har ett eget
avsnitt (s30) och där kulturens roll för en positiv samhällsutveckling lyfts
fram på ett tydligt sätt. Att ta tillvara kultur- och naturmiljöer för
utveckling av kreativa miljöer (andra stycket) bör dock göras med stor
respekt för det egenvärde som kulturen har samt de kulturella, historiska
och miljömässiga värden som finns i natur- och kulturmiljöerna. Bra
förslag på åtgärder.
Innovationer och entreprenörskap, sida 38-44
En åtgärd är att Utveckla internationellt konkurrenskraftiga
forskningsmiljöer. En stark forskningsmiljö betyder oftast flera
doktorander, flera professorer och flera post-doc inom ett fält,
produktivitet när det gäller publikationer och att de blir citerade. Går det
att lyfta fram några områden där man planerar att vara internationellt
konkurrenskraftig år 2030 för att strategin ska bli mer spetsig.
Övriga synpunkter
Bra och tydligt att målen redan nu har indikatorer och att de även
beskriver nuläge/utgångsläge för att göra en bra uppföljning.
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Robert Uitto
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anders Byström
Förvaltningschef regional utveckling
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