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Regional utvecklingsstrategi (RUS) Jämtlands län 2050 - En
nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden har vid sitt sammanträde den 18 december 2018, §
189, beslutat att en revidering av den regionala utvecklingsstrategin ska ske med
start från 1 januari 2019.
Regionala utvecklingsnämnden fastställde i maj 2020, § 57, en remissutgåva av den
nya Regionala utvecklingsstrategin. Under remisstiden har cirka 40 remissvar
inkommit. Samtliga remissvar finns tillgängliga via regionens webbdiarium,
https://diariet.regionjh.se/diariet/case.aspx?caseid=62764. Den slutversion som
nu presenterats har bearbetats utifrån de svar som kommit in.
Övergripande synpunkter som kommit in och som bearbetats är:
 De ställer sig bakom omställningen till en mer visionär RUS.
 Målbilden är bra och något man ställer sig bakom, dock ett antal tillägg och
omformuleringar önskades.
 Saknade beskrivning på framtagande av Vad? Hur? Vem? När?
 Flertalet aktörer vill vara med i framtagandet av färdplan och i
genomförandet av RUS.
Förslaget till ny regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län är ett resultat av en
omfattande process av utvärdering av nuvarande regional utvecklingsstrategi,
inhämtning av kunskap samt med inspel genom medskapande aktörer och
befolkning genom bland annat:
 En utlysning som Region Jämtland Härjedalen gjorde vid namn ”Stärkt
kapacitet för regionalt utvecklingsarbete”, där 14 olika projekt tagit fram
kunskapsunderlag om Jämtlands län ur olika perspektiv. Där har det
litteraturstudier, workshops och träffar med flera målgrupper
 Workshops i alla länets kommuner
 Regiondagen 2019
 Slutkonferens Strukturanalys Jämtlands län
 Workshop med Länsstyrelsen
 Träffar med aktörer i länet
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Framtagande av Strukturanalys samt Strukturbilder för Jämtlands län
Framtidsspaningar och scenarion via KTH, Sweco och Kairos Future
Framtagande av analys för Smart specialisering i Jämtlands län
Framtagande av analys av hållbarhetsaspekter
Framtagande och utveckling av uppföljningen Läget i länet
Omvärldsbevakning
Enkät
Framskrivning av remissutkastet har gjorts i ett digitalt team av ca 40
tjänstepersoner från Länsstyrelsen, Mittuniversitetet och Region Jämtland
Härjedalen
Omarbetning utifrån inkomna remissvar har gjorts i ett internt team på
Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Regional utvecklingsstrategi ”Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar
region att leva, verka och utvecklas i” fastställs.
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