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Uppdrag - Revideringen av Regionala utvecklingsstrategin

! Beslut i RUN 18 dec 2018
! Start för arbetet 1 januari 2019
! Ett reviderat dokument med 

nytt arbetssätt – uppbyggnad 
av regional kapacitet

! Transparens, delaktighet och 
inkludering

! RUS-grupp internt



RUS består av strategi & process
Om vi alla har målet att arbeta för en 
attraktiv plats att bo, leva och verka i. 
Vad kan vi i samverkan göra med våra 
olika roller för att uppnå målet? Hur 
bygger vi regional kapacitet för regional 
utveckling med våra olika uppdrag samt 
resurser? Hur kan det regionala 
ledarskapet utvecklas för att uppnå 
detta?



Klipp från Heimbygda

- 14 projekt i länet (workshops om 
både kompetensutveckling kring 
RUS och regionala styrkeområden, 
faktaunderlag från olika perspektiv. 
Utvärdering av nuvarande RUS + 
framtid. (Quattro helix, normkritik, 
ifrågasättande av strukturer m m)

- Workshops i alla kommuner, 
länsstyrelsen, Gymnasieskolan, 
Statliga myndigheter (i samverkan 
med LST) m fl. 

- RUS-Näringsliv och Tankesmedjan 
för Regional utveckling

- Framtagande av regionala 
analysunderlag och trendspaning

- Regionala konferenser med 
flernivådeltagande för diskussioner 
över intressegränser.

IUC-Z group och Samling Näringsliv

JHT och ETOUR

Gaaltije

Länskulturen

LRF
Torsta

LEADER

Länets kommunerHeimbygda

https://www.facebook.com/409515309199926/videos/2463196293717629


Revideringsprocessen
UTVÄRDERING AV NUVARANDE STRATEGI SAMT INSPEL - REVIDERA

(Övergripande 
omställning)



Övergripande omställning
Energi- och klimatstrategin
Mat- och livsmedelsstrategin
Strategi för kompetensförsörjning
Regionala Serviceprogrammet
Skogsprogrammet
Bredbandsstrategin
Digitala Agendan
Folkhälsopolicyn
Med flera… 

Smart 
specialisering

(Intern omorganisering sker parallellt)



Alla uppdrag är av vikt för den regionala utvecklingen och för att styra mot ett gemensamt mål har en vision arbetats fram. Visionen beskriver hur länet ser ut år 2050 och ligger till 
grund för hur vi formar prioriteringar och mål i programmen som utgör styrdokumenten för våra uppdrag. 

• Program för biblioteksverksamhet – Regional biblioteksplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022
• Program för kultur – Kulturplan 2019-2020
• Program för kollektivtrafik – Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020 
• Program för transportinfrastruktur – Länstransportplan för Jämtlands län 2018-2029
• Program för tillväxt – Regionala utvecklingsstrategin Jämtland/Härjedalen 2030, innovativt & attraktivt
• Program för folkhögskolor – Folkhögskoleplanen för Birka respektive Bäckedal
Tillsammans med visionen utgör styrdokumenten den regionala utvecklingsstrategin för den regionala utvecklingsnämndens uppdrag.

På liknande sätt kan länets aktörer utifrån sina uppdrag och verksamhet formulera mål och prioriteringar och bidra till den regionala utvecklingen och förverkligandet av visionen.  

RUS 
Beståndsdelar

Vision

Program för kollektivtrafikProgram för kulturProgram för 
biblioteksverksamhet

Program för 
transportinfrastruktur

Program för tillväxt Program för folkhögskolor

Primär-
kommuner

Läns-
styrelsen Näringsliv

Organisa-
tioner

Länets aktörers uppdrag 
och verksamhet



Framsynthet som planeringsverktyg

A. Regionala utvecklingsstrategin
B. Nulägesanalys - Nolläge
C. Delmål - Vad ska vara löst och när? (2030)
D. Prioritera och gör insatser, vem gör vad?

TILLSAMMANS TA FRAM EN FÄRDPLAN MELLAN NULÄGE OCH VISION



RUS och Smart specialisering

(Smart specialisering en del av programmet för 
tillväxt, som blir en del av det som utgör 
Regionala utvecklingsstrategin för länet.)



TACK!
FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?


