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Upphandling landsbygdsutveckling (RUN/544/2020)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalen, och tidigare Regionförbundet Jämtlands län, har sedan 2013
upphandlat landsbygdsutveckling och undervisningsjordbruk. Avtalet, som förlängts vid två
tillfällen, går ut 2021-12-31. 2013 upphandlades landsbygdsutveckling och
undervisningsjordbruk (RS/2012–753) som ett gemensamt uppdrag och anbudstagare har
sedan dess varit Torsta AB. För att identifiera hur och vad som ska upphandlas idag fick
regiondirektören vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 20 oktober, § 150, i
uppdrag att genomföra en utvärdering av nuvarande upplägg och att ta fram en behovsanalys.
Utifrån genomförd utvärdering och behovsanalys har ett förslag arbetats fram gällande hur
Region Jämtland Härjedalen ska hantera tidigare upphandlat uppdrag landsbygdsutveckling
och undervisningsjordbruk framöver. Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från
utvärderingen och behovsanalysen i nära dialog med regionala utvecklingsnämndens
presidium.
Förslag på upplägg:
1. För att säkerställa ett strategiskt perspektiv på landsbygdsutveckling där Region Jämtland
Härjedalen som regionalt utvecklingsansvarig håller samman helheten och stärker kopplingen
till upphandlad enhet föreslås Region Jämtland Härjedalen genom tillsättning av en eller flera
strategtjänster inom kommande organisation Hållbar Tillväxt ta hem det sakpolitiska och
strategiska ansvaret för landsbygdsutveckling, där gröna näringar ingår som ett viktigt
område.
2. Region Jämtland Härjedalen upphandlar ett samlat och förfinat uppdrag kopplat till
landsbygdsutveckling, med fokus på gröna näringar och undervisningsjordbruk. I detta ingår:
a. Uppdraget att bedriva vuxen- och uppdragsutbildningar för att möjliggöra
kunskapsspridning/utveckling inom gröna näringar. Uppdragsutbildningar ska alltid ske på
marknadsmässiga villkor och en viktig målsättning för anbudsgivaren är att agera
marknadskompletterande för att möta behoven av kunskapsspridning/utveckling inom gröna
näringar som inte kan mötas av annan aktör.
b. Uppdraget att bedriva gårdsbruk för undervisning och utvecklingsverksamhet.
Anbudsgivaren skall tillhandahålla ett utbildningsgårdsbruk för gymnasieskolan i länet.
Gårdsbruket ska utöver användning i gymnasieutbildningar tydligare kopplas till och
användas i inom vuxen- och uppdragsutbildningar samt i större grad nyttjas som testbädd
inom utvecklingsverksamhet.
c. Uppdraget att bedriva strategisk och behovsstyrd utvecklingsverksamhet i inom gröna
näringar, som årligen tydliggörs och följs upp i dialog med uppdragsgivare. I uppdraget ingår
att anbudsgivare ska vara en aktiv partner tillsammans med andra aktörer i utvecklingsfrågor
och projekt med bredare landsbygdsperspektiv.
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Anbudsgivare kommer årligen åläggas ansvaret att redovisa att offentliga medel används till
ovanstående uppdrag för att säkerställa ökad tydlighet i att annan verksamhet inte
subventionerats eller att snedvriden konkurrens uppstått.
3. För att säkerställa att resurser för att driva på landsbygdsutveckling i länet tillfaller fler
aktörer avsätts en årlig summa pengar till en pott där aktörer kan söka stöd till
utvecklingsprojekt inom landsbygdsutveckling i bredare perspektiv, gröna näringar,
mötesplatsfrämjande aktiviteter med mera.

Förslag till beslut
1. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån Förslag på upplägg punkt 2 gå vidare och
tillsammans med inköp- och upphandlingsenheten inleda processen med att utforma
upphandlingsunderlag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta formerna för Förslag på
upplägg punkt 1, ta hem det sakpolitiska och strategiska ansvaret för landsbygdsutveckling
samt punkt 3, avsätta resurser till en landsbygdsutvecklingspott.
3. Regionala utvecklingsnämndens presidium ska även fortsatt vara politisk styrgrupp för
uppdraget.

Beslut
1. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån Förslag på upplägg punkt 2 gå vidare och
tillsammans med inköp- och upphandlingsenheten inleda processen med att utforma
upphandlingsunderlag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta formerna för Förslag
på upplägg punkt 1, ta hem det sakpolitiska och strategiska ansvaret för
landsbygdsutveckling samt punkt 3, avsätta resurser till en landsbygdsutvecklingspott.
3. Regionala utvecklingsnämndens presidium ska även fortsatt vara politisk styrgrupp för
uppdraget.

Beslutsunderlag
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