PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionstyrelsen

2021-10-06

§171

Översyn av styrdokument inom det regionala utvecklingsansvaret
(RS/630/2021)
Sammanfattning
Bakgrund
I februari 2021 antogs den regionala utvecklingsstrategin Jämtlands län 2050 - En nytänkande
och hållbar region att leva och utvecklas i (RUN/515/2018). Strategin är länets gemensamma
vägvisare mot en långsiktigt hållbar framtid. Strategin innehåller ett processinriktat strategiskt
arbetssätt där Region Jämtland Härjedalen välkomnar länets aktörer att samskapa för att ta oss
mot den gemensamma målbilden, en nytänkande och hållbar region att leva, verka och
utvecklas i. Länets aktörer har möjlighet att utifrån sina mandat och uppdrag formulera mål
och prioriteringar för att bidra till förverkligandet av den gemensamma målbilden. Inom de
uppdrag som finns inom den regionala utvecklingsnämndens ansvar ska strategierna
Trafikförsörjningsprogram (RUN/287/2019) och Kulturplan (RUN/363/2017) med sina mål
och prioriteringar bidra till att uppfylla målbilden för 2050.
I februari 2021 antogs även Mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala
tillväxtpolitiken i Jämtland Härjedalen (RUN/516/2020) vilket är det sätt som det regionala
utvecklingsuppdraget ska bidra till att uppfylla den länsgemensamma visionen. En av de tre
prioriteringarna är Utveckling av styrkeområdena som pekas ut i Program för smart
specialisering (RUN/430/2018) som antogs i december 2020. Dessa utvecklingsområden är
Hållbar energi, Upplevelser, Digitala lösningar samt Jord, skog och vatten.
För det uppdrag som följer av Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar bildar dessa tre
styrdokument (Regional utvecklingsstrategi, Mål och långsiktiga prioriteringar samt Program
för smart specialisering) tillsammans det regionala utvecklingsansvarets övergripande strategi.
Det innebär att den länsgemensamma målbilden för 2050 är: En nytänkande och hållbar
region att leva och utvecklas i. Tillväxtpolitiken ska bidra till den gemensamma målbilden
genom målet: Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av länet. Målet för tillväxtpolitiken ska uppnås genom de långsiktiga
prioriteringarna:




Förutsättningar för utvecklingskraft i hela länet
Hållbar utveckling genom att synliggöra och adressera målkonflikter i tillväxtarbetet
Utveckling av styrkeområdena som pekas ut i program för smart specialisering Jord, skog och
vatten, Hållbar energi, Upplevelser samt Digitala lösningar

Utöver dessa prioriteringar kan det finnas ett behov av att ytterligare konkretisera olika
sakfrågor i planer för att tydliggöra hur målet ska uppnås och hur arbete inom prioriteringarna
ska ske. Som en följd av dessa nya styrdokument finns ett behov av att göra en
översyn av övriga befintliga styrdokument inom det regionala
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utvecklingsansvaret. Styrdokument inom uppdragen kollektivtrafik, kultur och bildning berörs
inte av denna översyn.
Översyn av styrdokument
För det regionala utvecklingsansvaret finns sedan i februari 2021 den tredelade strategin med
målbild, mål och långsiktiga prioriteringar som beskrivits ovan. Ytterligare
styrdokument inom det regionala utvecklingsansvaret bör i möjligast mån utformas som
planer för att uppfylla strategin. En översyn av styrdokument behöver därför göras för att:






identifiera vilka befintliga styrdokument som finns kopplade till det regionala
utvecklingsansvaret och som därmed ska uppfylla mål och prioriteringar i ovan beskrivna
tredelade strategi
föreslå om något av dessa styrdokument bör avslutas och i så fall med motivering
föreslå om något av dessa styrdokument bör revideras för att få utformningen av en plan
föreslå om något styrdokument saknas och bör upprättas
visuellt tydliggöra hur dessa styrdokument/planer kopplas ihop till mål och prioriteringar i
den tredelade strategin

Enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell (RS/101/2015) är det regionstyrelsen som har
huvudansvar för översyner av de strategier som regionfullmäktige beslutat om. Den översyn
som nu föreslås kan även komma att inkludera styrdokument som beslutats i den regionala
utvecklingsnämnden.
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2021-09-21, § 136, och föreslår
regionstyrelsen:
1. Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av styrdokument kopplade till det
regionala utvecklingsansvaret.
2. Översynen ska återredovisas till regionala utvecklingsnämnden i februari 2022.

Förslag till beslut
1. Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av styrdokument kopplade till det
regionala utvecklingsansvaret.
2. Översynen ska återredovisas till regionala utvecklingsnämnden i februari 2022.

Beslut
1. Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av styrdokument kopplade till det
regionala utvecklingsansvaret.
2. Översynen ska återredovisas till regionala utvecklingsnämnden i februari 2022.
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Expedieras till
Regionala utvecklingsnämnden
Regional utvecklingsdirektör
Områdeschef Hållbar tillväxt

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Översyn av styrdokument inom det regionala utvecklingsansvaret
§136 Regionala utvecklingsnämnden Översyn av styrdokument inom det regionala
utvecklingsansvaret
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