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Vad har RUS för funktion?
§ Den regionala
utvecklingsstrategin är en
övergripande strategi för det
regionala tillväxts- och
utvecklingsarbetet i länet.
§ Syftet är att skapa en samlad
bild över regionens tillgångar,
möjligheter och utmaningar
och vad vi gemensamt ska
prioritera och kraftsamla kring.

Smart specialiseringsstrategi
§ Innovationspolitik, inkluderande och regionspecifik syn på
innovation och innovationsfrämjande. Centralt inom EU:s
sammanhållningspolitik och i styrningen av EU:s
regionalfondsmedel för forskning och innovation.
• Syftet: Att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och
prioritera områden med potential för tillväxt. Både redan befintliga styrkor
och också nya områden.
• Smart specialisering är ett arbetssätt där grundlig analys och dialog är
nyckelord och kan kort beskrivas i en förenklad sexstegsprocess.
• Att utveckla en strategi är inte en engångsprocess, utan går ihop med
genomförandet och pågår löpande.
• Inom de prioriterade områdena, mobiliserar regionen i en quattro helixmetod till att gemensamt utveckla området, samt söker samarbeten utanför
regionen.

RUS i en dokumenthierarki
§ Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden till
andra program och strategier på lokal och regional
nivå.
§ Strategin ingår i EU:s och Sveriges strategier för
hållbar tillväxt och är styrande för de mer
handlingsinriktade programmen för länet, exempelvis
EU:s olika finansieringsprogram riktade mot Mellersta
Norrland.

Uppdrag - Revidering av Regionala utvecklingsstrategin
§ Beslut i RUN 18 dec 2018
§ Ett reviderat dokument med nytt
arbetssätt – uppbyggnad av regional
kapacitet
§ Transparens, delaktighet och
inkludering
§ Internt arbetssätt
§ Andra processer som pågår:
ü
ü
ü
ü

Projekt runt omkring i länet kring, Strukturanalys
Smart specialiserings strategi
Hållbarhet och globala mål
Planering inför Näringslivsparlament våren 2020
(55 platser för företag).

RUS & Läget i länet idag
PRIORITERINGAR OCH MÅL SOM FÖLJS UPP IDAG

§ Jämtland/Härjedalen 2030 – Innovativt & Attraktivt
•
•
•
•
•
•
•

Företagande, innovation, forskning och utveckling
Kompetens och kunskapsutveckling
Resurssnålare och effektivare
Besöksnäring och attraktivitet
Infrastruktur och samhällsservice
Socialt inkluderande och ett sunt liv
Demografiska möjligheter

• 7 prioriterade områden med 5 övergripande mål under varje rubrik, med ett antal indikatorer.
§ Analysen i Läget i länet baseras på de flesta av de 35 ingående övergripande målen i den
regionala utvecklingsstrategin. För varje övergripande mål har någon eller några indikatorer
valts.

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?

2019

Agenda, mer formellt

Forum, öppen dialog

Upphandling konsult klar

Analys, skrivarbete och
strukturbilder, 9 februari
2020

Analysarbete, rapport klar 31 oktober 2019
Kommunträffar

Planering

Regiondag

Uppsamlingsworskhops,3st

Inspel del 1, strukturanalys, utvärdering och uppföljning 30sep

Inspel, via workshops och digitalt

Inspel del 2, framtid

Sammanställning,
kompletteringar

Ny struktur
på RUS

Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete. www.regionjh.se/utlysning
Utveckling kring uppföljning av målen i nuvarande RUS
Utlysning projektmedel
Strukturanalys Jämtlands län
Revidering av RUS
Uppföljning av RUS-mål

Workshops
Se kalendarium på:
www.regionjh.se/rus

Projekten kan innehålla aktiviteter som:
Tar fram kunskaps-, planeringsunderlag och analyser som
sedermera kan utgöra underlag till det regionala strategiarbetet
Möjliggör aktörens medverkan i workshops och andra aktiviteter
som Region Jämtland Härjedalen anordnar med koppling till RUSoch S3-processen
Skapar lokal förankring av de regionala strategierna

Regiondag
15 november, OSD

2020
Agenda, mer formellt
Analys,
skrivarbete och
strukturbilder, 9
februari 2020

Beslutsprocess, förhandling,
styrdokument med prioriteringar

Regionkonferens,
presentation
strukturbilder

Skrivande

Remiss

Antagen RUS

Inspel del 2, framtid

Remissutkast,
senast juni

Politisk process

Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete. www.regionjh.se/utlysning
Utveckling kring uppföljning av målen i nuvarande RUS och uppbyggnad av målstruktur, effektkedja, uppföljning av den reviderade RUS.

Strukturanalys Jämtlands län

Utlysning projektmedel

Revidering av RUS

Uppföljning av RUS-mål

Jämtland Härjedalen 2050
I REVIDERINGSARBETET HAR VI INTAGIT TIDSHORISONT ÅR 2050.
Detta för att vi lever här och nu, men vi planerar strategiskt för framtiden och kommande
generationer. Hur vill vi att vår framtid ska se ut här i länet år 2050? Känns det långt bort? Då
kan man fundera på hur mycket som hänt de senaste 10 åren och snabbt kan vi konstatera att
mycket kommer att hinna hända 10-30 år framåt i tiden.
Försök att se hur kommande innovationer skapar framtidens förutsättningar till samhällsbyggnad
och fundera på hur de skulle kunna tas tillvara på bästa sätt för att skapa ett Jämtlands län som för
dig/er blir en attraktiv plats att bo, leva och verka på? Kom sedan tillbaka till idag och fundera
över hur det ser ut, vilka långsiktiga samhällsmål behövs för att vi ska ha en möjlighet att nå den
framtid som du/ni precis såg framför dig/er? Vad skulle du/ni kunna ha för roll i arbetet?
#regionjh2050

Vi vill via Er få fram kunskap om våra regionala behov
Jämtlands län från olika perspektiv
-

Vilka regionala styrkor har vi?
Vilka regionala svagheter har vi?
Vilka förutsättningar är för dig/er viktiga?
Vilka samhällsstrukturer påverkar mig, min
arbetsplats, mitt företag etc?

med mera….

