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Revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS)

Ärendebeskrivning
Utifrån Förordningen om regionalt rillväxtarbete (2017:583, 12 §) så ska den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) vara en samlad och sektorsövergripande
strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och
långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till
sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional,
nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för
strukturfondsprogrammen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning
och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, och beaktas när man tar fram
andra regionala strategier och program.
Den nu gällande regionala utvecklingsstrategin Jämtland/Härjedalen 2030 –
Innovativt & attraktivt fastställdes av dåvarande Regionförbundet i Jämtlands län i
december 2013. Enligt förordningen så ska den regionala utvecklingsstrategin
upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional
tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala
samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av
landsbygder och tätorter. Strategin ska uppdateras löpande och ses över minst en
gång mellan varje val till landstings- och kommunfullmäktige. Därför föreslås att en
revideringsprocess påbörjas den 1 januari 2019, med målsättningen att en ny
regional utvecklingsstrategi kan antas under hösten 2020. Innan den nya strategin
antas ska förslaget till ny strategi skickas ut på en bred remissrunda under minst tre
månader, där myndigheter, näringslivsaktörer, civilsamhälle och enskilda
medborgare ska ges tillfälle att lämna synpunkter på strategins innehåll.
Som styrgrupp för arbetet föreslås regionens samverkansråd, där samtliga länets
kommuner finns representerade. Rådet ska löpande återkoppla arbetet till regionala
utvecklingsnämnden. Länets kommuner och Länsstyrelsen är viktiga
samarbetspartners för en långsiktigt hållbar process som leder till ett starkt
genomförande av strategin. Processen ska även vara kopplad till flera olika
relevanta arbetsgrupper/referensgrupper som har deltagare från näringsliv,
civilsamhälle, myndigheter och lärosäten. Revideringsprocessen ska genomsyras av
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transparens och uppmuntra till hög delaktighet hos aktörer och medborgare, den
kommer även att ta hänsyn till horisontella kriterier och hållbarhetsmålen i Agenda
2030.

Förvaltningschefens förslag
1. Revidering av den regionala utvecklingsstrategin påbörjas den 1 januari
2019, med målsättningen att en ny regional utvecklingsstrategi kan antas
under hösten 2020.
2. Regionens samverkansråd utses till styrgrupp för arbetet med att revidera
den regionala utvecklingsstrategin.
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