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Östersunds kommun

Förslag: Svar på remiss
”Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt
2022–2026”
Region Jämtland Härjedalen tackar för möjligheten att ge synpunkter på remissversionen av
Östersund kommuns ”Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022-2026”.
Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt anger de viktigaste strategiska utvecklingsområdena
för hur Östersunds kommun ska arbeta för att möjliggöra en hållbar tillväxt fram till och
med år 2026. Strategin ska fungera vägledande i politiska prioriteringar och beslut.
I en växande kommun som Östersund ska strategin bidra till att skapa så bra förutsättningar
som möjligt för människor och företag som redan bor och verkar här - så att de vill fortsätta
bo och utveckla Östersund.

Synpunkter
Region Jämtland Härjedalen har tagit del remissversionen och ser positivt på att strategin
på ett tydligt sätt kopplat remissutkastet av Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
”Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i” som
underlag (den beslutade finner ni på hemsidan, www.regionjh.se/rus). Precis som den
reviderade RUS, så har denna strategi satt medborgaren i centrum, strategin har även
ekonomin som ett verktyg för att nå hållbar tillväxt och där miljön sätter ramarna. Positivt
är också att Östersunds kommun tar avstamp i hela den geografiska ytan och platsunika
kvalitéer, detta då det territoriella perspektivet och platsers olika förutsättningar är något
som regional, nationell och EU-nivå nu lyfter som ett viktigt perspektiv i strategiskt
utvecklingsarbete.
I näringslivsstrategin används begreppet ”hållbar tillväxt”, Region Jämtland Härjedalens
uppfattning är att ”tillväxt” som begrepp är under utfasning på nationell och regional nivå.
Där istället begreppet ”hållbar regional utveckling” är det som framöver kommer att gälla i
allt större utsträckning. Detta kopplar dock ändå till konkurrenskraft och attraktivitet, men
med ett starkare fokus på hållbar utveckling och att hållbarhetens perspektiv är odelbara
och att utvecklingen skapas mest effektivt genom tvärsektoriell samverkan.
Denna näringslivsstrategi togs fram under samma period som Region Jämtland Härjedalens
”Program för Smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027” (S3). De strategiska
områdena samt avgränsningarna i denna näringslivsstrategi har dock ändå en koppling till
innehållet i arbetet med S3 och dess fyra styrkeområden
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(www.regionjh.se/smartspecialisering) och ger tydliga direktiv kring Östersunds kommuns
prioriteringar.
Region Jämtland Härjedalen anser att det är bra om det via näringslivsstrategin går att
ställa tydliga förväntningar på förståelse och engagemang hos kommunens alla
förvaltningar, nämnder och bolag kring näringslivets stora betydelse för hållbar regional
utveckling. Viktigt att alla förstår betydelsen av de näringslivsstrategiska frågorna.
Näringslivsstrategin har en bra och tydlig disposition och innehåller de delar som krävs för
en strategi och den visar även på kopplingar till andra viktiga kommunala styrdokument.
Region Jämtland Härjedalen ser fram emot att tillsammans med Östersunds kommun och
övriga kommuner i länet arbeta med grundläggande förutsättningar och möjliggörande för
ökad konkurrenskraft och attraktivitet i kommunerna och länet.
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