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Regional utveckling
Maria Kumpula
Tfn: 063146626
E-post: maria.kumpula@regionjh.se

2020-05-12
REMISSMISSIV

RUN/515/2018

Remissutgåva Regional utvecklingsstrategi
"Jämtlands län 2050 - En nytänkande och
hållbar region att leva, verka och utvecklas i"
Regionala utvecklingsnämnden har vid sitt sammanträde den 18 december 2018, § 189,
beslutat att en revidering av Regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska ske med start från 1
januari 2019. Remissutgåva "Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar region att
leva, verka och utvecklas i" fastställdes av regionala utvecklingsnämnden den 12 maj 2020,
§ 57, och går härmed ut på remiss.
Remissutgåvan skickas ut enligt Region Jämtland Härjedalens rapportmall och kommer att
ges layout efter att den är beslutad. Efter remissperioden kommer synpunkterna att
sammanställas och bearbetas. RUS planeras att fastställas av regionfullmäktige i februari
2021. Då kommer den att byggas upp digitalt.
Utifrån önskemål från kommunerna i länet och för att vi är medvetna om att utvecklingen av
covid-19 påverkar olika verksamheter, så har remissperioden förlängts till 16 oktober 2020.
Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på remissen.
Så svarar ni
Region Jämtland Härjedalen önskar svar på remissen senast den 16 oktober 2020. Svaret
skickas in i Word eller PDF-format (namngett med er organisations namn) till:
regionalutveckling@regionjh.se eller Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27
Östersund.
Ange diarienummer RUN/515/2018 på yttrandet.
Ange gärna kontaktperson för ert remissvar.
Vi vill ha synpunkter utifrån strategins två huvudrubriker:
• Vad anser ni om den övergripande omställningen av RUS
• Vad anser ni om innehållet i visionen
Svara så kortfattat och konkret som möjligt. Ni får gärna även beskriva om ni som
organisation vill vara med i den fortsatta processen med att ta fram delmål och övergripande
prioriteringar och bidra till genomförandet av strategin, gärna även på vilket sätt.
Vi ser fram emot att ta del av era remissvar!

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör
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Om dokumentet och processen
Strategiförlaget som nu är ute på remiss är tänkt att ersätta den idag gällande regionala
utvecklingsstrategin. Förslaget skiljer sig ordentligt från den nuvarande, detta eftersom vi
genomför en omställning av våra styrdokument. RUS är en länsgemensam vision som sätter
riktmärket för en hållbar utveckling i Jämtlands län. Mot visionen kopplar Region Jämtland
Härjedalen sina uppdrag via program för våra respektive ansvarsområden, där finns mål och
långsiktiga prioriteringar för våra olika uppdrag. Det möjliggör för länets aktörer att på
samma sätt utifrån sina uppdrag och mandat formulera mål och prioriteringar och bidra till
länets utveckling och förverkligandet av visionen.
Denna regionala utvecklingsstrategi är därmed ett flerdelat system som även har flera
politiskt antagna regionala strategier kopplade till sig, där många delmål och övergripande
prioriteringar återfinns. Detta är en förutsättning för hållbar utveckling och för att få till en
mer levande samt dynamisk process kring den regionala utvecklingsstrategin, där fler
aktörer samt sakområden är involverade. Det skapar förutsättningar för ett kontinuerligt
arbete med samhällsutmaningar, där alla tre hållbarhetsaspekter ges utrymme att verka och
målkonflikter synliggörs, diskuteras och hanteras i processerna.
Den övergripande omställning som genomförs är ett resultat av den revideringsprocess som
bedrivits, som gav insikter om att ett förändringsarbete bör påbörjas för att på allvar kunna
arbeta med hållbar regional tillväxt- och utveckling på nya sätt och utifrån olika platsers
förutsättningar. Därför tas nu det första steget i den förändringen, i och med denna
Regionala utvecklingsstrategi. Nästa steg i processen blir att tillsammans med aktörer ta
fram gemensamma regionala delmål samt övergripande prioriteringar som konkretiserar
visionen och skapar en gemensam färdplan mellan åren 2021 och 2050. Så att den regionala
utvecklingsstrategin blir en länsgemensam vägvisare där samtal, samsyn, samverkan och
samhandling mellan flera aktörer och bygger genomförandekapacitet.
Som exempel kan vi nämna att en av de regionala program som varit på remiss tidigare och
som är en del av systemet kring den regionala utvecklingsstrategin, är den som innehåller
prioriteringar för programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken för
perioden 2021–2027 (Smart specialisering). Även andra politiskt antagna
strategier/program såsom bland annat energi- och klimatstrategin kommer att bidra med
prioriteringar och delmål.
Mer information om hur förslaget på regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län har
tagits fram, och tillgång till bakomliggande underlagsrapporter finns på
www.regionjh.se/rus från och med 18 maj 2020.
Remisshandlingar
• Missiv med sändlista (det här brevet)
• Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län. I första hand ber vi om
synpunkter gällande innehållet visionen, samt även på den övergripande omställningen som
görs för att bemöta arbetet med hållbar utveckling. Synpunkter på övrigt innehåll kan
givetvis lämnas.
Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.regionjh.se/rus och underrubriken
”Remiss - Jämtlands län 2050” från och med 18 maj 2020.
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Remissdialoger
I slutet av maj och början av juni kommer vi att arrangera ett antal digitala möten för att
presentera förslaget, övergripande omställningen samt den kommande processen och ge
möjlighet till att ställa frågor. Innehållet kommer att vara detsamma under mötena, men
flera datum och tider erbjuds för att öka chansen att ni vid behov kan delta vid något av
tillfällena. Innan sommaren kommer vi att ta ställning till eventuella dialogtillfällen under
hösten.
Mötestider:
29 maj, kl. 8.30–11.00
2 juni, kl. 10–11.30
4 juni, kl. 11.30–13
8 juni kl. 16.30-18
9 juni kl. 13-14.30
Mer information kring anmälan till mötena kommer att finnas på www.regionjh.se/rus och
underrubriken ”Remiss - Jämtlands län 2050” från och med 18 maj 2020.
Frågor
Har du frågor så är du välkommen att kontakta:
Maria Kumpula, maria.kumpula@regionjh.se, tel. 063-146626

