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Vi har en gemensam målbild
för Jämtlands län 2050 – En
nytänkande och hållbar region
att leva, verka och utvecklas i
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”I JÄMTLANDS LÄN ÄR BEFOLKNINGEN I CENTRUM, EKOLOGIN SÄTTER RAMARNA OCH
EKONOMIN ÄR ETT MEDEL OCH EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING”.
Dessa ord sammanfattar utgångspunkten för hur vi som bor, lever och verkar i länet skapar utveckling på ett
hållbart sätt. Under 2019-2021 har Region Jämtland Härjedalen i samverkan med andra aktörer förnyat den
Regionala utvecklingsstrategin. Vi har arbetat med ett underifrånperspektiv och involverat många i processen.
Ett imponerande engagemang har gett oss en stabil grund att stå på. Genom samarbete och dialog har vi
tillsammans lyckats skapa en målbild som svarar på frågan: Vart vill vi?

Jämtlands län 2050

- EN NYTÄNKANDE OCH HÅLLBAR REGION ATT LEVA, VERKA OCH UTVECKLAS I
År 2050 bor vi i Jämtlands län i en miljö som är både nytänkande och hållbar att leva, verka och utvecklas i.
Vi lever i ett tolerant samhälle, som är jämställt, jämlikt, mångkulturellt och sammanhållande. Vi är kreativa,
modiga och orädda och vågar prova nya saker. Vi bygger från det lokala men med inspiration från omvärlden
och förstår att värdesätta det som kommer att bli framtidens kulturarv.
Befolkningsutvecklingen är positiv, livsstilen lockar oss att leva, bo och verka här. Gammal som ung trivs i
Jämtlands län. Kunskapsöverföringen mellan generationer fungerar bra och bidrar till ett robust samhälle. Vi är
smarta i våra utvecklingsinsatser och vi anammar kontinuerligt ny teknik för att bli ännu smartare, men vi gör
det utifrån våra egna förutsättningar och på ett sätt som inte äventyrar vår hälsa, trygghet och säkerhet.

Utgångspunkter i vår vision:

ETT HÅLLBART LÄN OCH EN DEL AV SAEPMIE
Vi ska utvecklas hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och
miljömässigt. Vi ingår i ett samiskt förvaltningsområde. Det
ger oss särskilda förutsättningar och möjligheter, liksom den
kultur och natur som finns i vårt län.

BEFOLKNINGEN I CENTRUM
Utan människor ingen utveckling. Utan utveckling inga
människor. I alla våra insatser ska därför befolkningen vara
utgångspunkten, både de som bor här, vill flytta hit och de
som vill besöka oss.

PLATSBUNDEN UTVECKLING
Det finns möjligheter i varje by, alla orter och i vår
gemensamma stad, men förutsättningarna ser väldigt olika
ut. För att hela Jämtlands län ska ges möjlighet att utvecklas
vill vi ge alla områden chansen att agera utifrån sina villkor.

Från ord till handling – vill ni vara med?
Vi har en hel del jobb framför oss. Det kommer att vara utmanande, spännande och lärorikt. Det kommer att
krävas engagemang från många olika samarbetspartners. Region Jämtland Härjedalen välkomnar alla aktörer
som vill vara med och bidra till olika aktiviteter och satsningar som leder oss mot vår länets vision.
Just nu bygger vi färdplanen mot 2050 där kraftsamling, samhandling och tillit mellan aktörer är nyckelord
i arbetet för att vara ett framtida konkurrenskraftigt län. Från Region Jämtland Härjedalens sida krattar vi i
manegen, men innehållet i föreställningen står ni för - alla organisationer, företag, föreningar och institutioner.
Välkomna att skapa hållbar regional utveckling med oss! För mer information och kontaktuppgifter besök:
www.regionjh.se/rus
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Nu befinner vi oss högst upp på Samhandlingstrappan!
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Mål för framtiden
Som ett komplement och förtydligande till den regionala utvecklingsstrategin finns långsiktiga mål och prioriteringar som ska ses över en gång per mandatperiod. Det övergripande målet för den regionala utvecklingspolitiken är
utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av länet.

TRE LÅNGSIKTIGA PRIORITERINGAR
• Skapa förutsättningar för utvecklingskraft i hela länet
Vi vill alltså att hela Jämtlands län ska utvecklas. Förutsättningarna ser olika ut beroende på vilka vi är,
var vi bor och verkar. Därför är hänsyn till inomregionala skillnader viktigt när vi beslutar om insatser. Vi
behöver dessutom följa upp hur olika satsningar fungerar inom olika områden.

• Hållbar utveckling med hänsyn till olika intressen
Näringsliv, människor, miljö. Allt hänger ihop! Därför behöver vi utvecklas hållbart utifrån alla tre
dimensioner; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I Jämtlands län inkluderar det även samiska
förutsättningar. Genom samarbete kan vi uppnå resultat och vara en hållbar, konkurrenskraftig och
attraktiv region även i framtiden. Ibland står olika mål i konflikt med varandra. Genom att synliggöra
detta, så kommer vi tillsammans att arbeta innovativt mot en hållbar utveckling i länet.

• Utveckla våra styrkeområden
Vi har många styrkor i Jämtlands län. För att jobba smart har vi utsett fyra områden där vi ska satsa
extra. Det handlar om jord, skog och vatten, hållbar energi, upplevelser och digitala lösningar.

Regional utvecklingsstrategi

För att nå de effekter vi vill se, så behöver vi vara strategiska och smarta i vårt gemensamma arbete med hållbar regional utveckling.

Så jobbar vi smart
Smart specialisering är en bra metod för att stärka konkurrenskraften inom områden med utvecklingspotential och
kraftsamla inom några områden. I Jämtlands län har vi valt breda styrkeområden eftersom vi har så stora inomregionala skillnader i utvecklingsmöjligheter. En bredd i arbetet ger oss möjlighet att involvera fler aktörer och perspektiv
i arbetet och skapa ett aktörsdrivet arbetssätt som bygger hållbara förutsättningar för utvecklingskraft i hela länet.

Styrkeområden:

JORD, SKOG OCH VATTEN

HÅLLBAR ENERGI

Våra platsbundna naturtillgångar är redan och kommer

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar och

att bli allt viktigare resurser. Företagen är aktiva inom

här i Jämtlands län finns goda förutsättningar att ligga i täten

styrkeområdet i hela länet och är en förutsättning för levande

när det kommer till klimatarbete. Här finns stor potential att

landsbygder.

ta kliv framåt som nationell och internationell bärare och
utvecklare av hållbar energi.

UPPLEVELSER

DIGITALA LÖSNINGAR

Jämtlands län är kontrasten mellan stad, landsbygd, fjäll och

Digitalisering är en megatrend som påverkar hela samhället och

en kombination av svensk och samisk kultur och tradition.

bilden av att allt som kan också kommer att digitaliseras blir allt

Förutsättningar och behov skiljer sig åt i vår varierade

tydligare. Utveckling av produkter, tjänster och verksamhet sker

geografi men förmågan att skapa upplevelser som möter

utifrån att hitta lösningar på samhällsutmaningar. Våra glesa

människors förväntningar finns överallt. Det finns något unikt

strukturer motiverar nya slags digitala lösningar och gör oss till

och attraktivt att uppleva i Jämtlands län.

en perfekt testbädd kring sådana.

I byn och i staden – Det finns möjligheter överallt i Jämtland Härjedalen.

Gemensamma handlingsplaner
Programmet för smart specialisering i Jämtland Härjedalen definierar fyra styrkeområden som vi ska mobilisera
kring i länet. För att det ska hända något konkret hjälps aktörer från näringsliv, civilsamhälle, akademi och
offentlig sektor åt för att ta fram handlingsplaner för varje styrkeområde.

Det går till så här:
• REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN STÅR FÖR
STRUKTUR OCH RAMAR.
• DE AKTÖRER SOM VILL OCH KAN BIDRAR MED
INNEHÅLL, PRIORITERINGAR OCH AKTIVITETER.
• PLANERNA UPPDATERAS MINST TVÅ GÅNGER PER
ÅR I SAMBAND MED MOBILISERANDE MÖTEN.

Sexstegsprocessen
Utvärdering

Analys

Policymix

Styrning

• VI ARBETAR I DEN SÅ KALLADE
SEXSTEGSPROCESSEN.
Det innebär ett kontinuerligt lärande i processen som ger oss
ett mer utmaningsdrivet arbetssätt. Det gör att våra behov,

Prioritering

Vision

utmaningar och insatser ses över löpande för att hela tiden
vara aktuella. Dessa matchas sedan ihop med relevanta
resurser på ett mer träffsäkert sätt, vilket ökar sannolikheten

Läs mer om sexstegsprocessen och arbetet med handlings-

för oss att ta oss dit vi vill.

planerna här: www.regionjh.se/smartspecialisering

De viktiga dokumenten
Det finns nu ett stabilt och förankrat ramverk för Jämtland Härjedalens regionala utvecklingspolitik och det regionala utvecklingsarbetet. Dessa ska också fungera som länkar mellan kommunal, nationell och Europeisk nivå.
• Regionala utvecklingsstrategin Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka
och utvecklas i (RUN/515/2018)
• Mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken i Jämtland Härjedalen (RUN/516/2020)
• Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027 (RUN/430/2018)

De ska enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ses över minst en gång mellan varje val till
region- och kommunfullmäktige. Varje år rapporterar Region Jämtland Härjedalen till regeringen om hur det
går med det regionala tillväxtarbetet. Den rapporten grundar sig på de långsiktiga prioriteringarna.

VAD INNEBÄR REGIONALT UTVECKLINGSANSVAR?
Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör,
vilket innebär att vi har till uppdrag att:
• Arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
• Samordna insatser för att genomföra denna strategi
• Besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas
följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen
• Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
• Fastställa länsplaner för transportinfrastruktur
Utöver dessa ansvarsområden ansvarar regioner också för de uppgifter som landstingen tidigare
ansvarade för, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kulturfrågor.

NYFIKEN PÅ MER?
Vi har samlat allt material, beskrivningar av processer och strategier
på Region Jämtland Härjedalens webbplats. Du hittar det här:
www.regionjh.se/regionalutveckling/regionaltutvecklingsansvar

