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Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Anta Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
Sammanfattning

Region Gävleborg har som regionalt utvecklingsansvarig uppdraget att ta fram
och samordna insatser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin
(RUS). Regionstyrelsen uppdrog (2017-11-29, §323) till regiondirektören att ta
fram en ny regional utvecklingsstrategi. Arbetet med att ta fram en ny RUS har
skett i en inkluderande process med berörda aktörer, såsom kommuner,
länsstyrelser, statliga myndigheter, civila organisationer och näringslivet.
Regionstyrelsen beslutade (2019-06-19, §118) att godkänna förslag till
Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 för utskick till
remissinstanserna. 52 remissvar inkom som utgjort underlag för revidering av
remissförslaget. RUS-processen är ett halvår försenat på grund av att
coronapandemin gjort att samverkansmöten inte kunnat genomföras som
planerat.
Ärendet

Region Gävleborg har som regionalt utvecklingsansvarig det statliga uppdraget att
ta fram och stödja genomförandet av en regional utvecklingsstrategi (RUS) för
länet. Uppdraget styrs bland annat av Förordning om regionalt tillväxtarbete
(2017:583), där det bland annat framgår att strategin ska revideras varje
mandatperiod.
RUS ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala
tillväxtarbetet. RUS ska innehålla mål och prioriteringar på lång sikt. Strategin
ska bidra till samverkan mellan län, och aktörer på lokal, regional, nationell och
internationell nivå. Programmet ska vara vägledande i regionens arbete med
strukturfondsprogrammen, samt i arbetet med att konstruera andra typer av
regionala strategier och program. Strategin ska konstrueras med grund i en analys
av förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Bland annat
innefattande funktionella regionala samband inom län, mellan län, och landsbygd
samt tätorter. Hållbar utveckling ska genomsyra analyser, process, strategi och
insatser.
Den nuvarande strategin antogs 2013 och sträcker sig fram till och med år 2020.
Regionstyrelsen uppdrog (2017-11-29, §323) till regiondirektören att ta fram en
ny regional utvecklingsstrategi i syfte att:
- Få in kraft och sammanhållning i det regionala utvecklingsarbetet
- Få en tydligare prioriterad och konkretare RUS
- Uppfylla formella krav på RUS
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En inkluderande process skulle utgöra stöd för framtagande av strategin.
Arbete med att ta fram RUS har involverat många personer lokalt och regionalt
processarbete. Personerna representerar aktörer i offentlig sektor, näringsliv,
högskola och föreningsliv. 400 personer har deltagit vid Framtidsdagar och utöver
det 400 personer i olika dialoger i mindre grupperingar på lokal och regional nivå.
Ambitionen i RUS-processen har också varit att inkludera allmänheten. Via
insatser på sociala medier och webb har det varit möjligt för alla gävleborgare att
bidra i visionsarbetet.
Regionstyrelsen beslutade (2019-06-19, §118) att godkänna förslag till
Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 för utskick till
remissinstanserna. Remissförslaget distribuerades till 67 remissinstanser och var
därtill öppen för andra att besvara. Under remissperioden (20 juni – 20 november)
genomfördes tre remissdialoger i syfte att komplettera de skriftliga remissvaren
och ge inspiration till att genomföra RUS. Remissdialogerna genomfördes på tre
orter; Hudiksvall, Bollnäs och Gävle med totalt 178 deltagare. 52 skriftliga
remissvar inkom till Region Gävleborg.
Inkomna remissynpunkter har inneburit justeringar i remissförslaget till det
förslag som nu är föremål för beslut. Inkomna synpunkter har beaktats med
hänsyn taget till syftet med att ta fram RUS enligt Regionstyrelsens uppdrag (RS
2017/1552, §323). Därmed har den inkluderande processen och det som
framkommit i remissdialogerna även varit vägledande.
På grund av coronapandemin har slutförandet av den inkluderande processen att
ta fram en RUS senarelagts. Planerade möten med samverkansaktörer kunde inte
genomföras som planerat, vilket har förskjutit tidsplanen ungefär ett halvår.
Kostnader och finansiering

Beslutet innebär inga kostnader utöver budgeterat. Beslutet om RUS innebär en ny
styrning av det regionala utvecklingsarbetet och därmed även styrning på i vilken
riktning Region Gävleborg ska genomföra det regionala utvecklingsansvaret.
Finansiering av detta uppdrag sker i det ordinarie budgetarbetet.
Konsekvensbeskrivningar

Beslutet om Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 innebär
positiva konsekvenser för barn och ungdomar, hälsa och miljö. Detta eftersom
hållbar utveckling är både mål och medel för det strategiska dokumentet. Med
detta avses att alla insatser som RUS stödjer ska integrera socialt, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet. Beslutet innebär därmed en starkare styrning för att
kommande insatser ska ha positiva konsekvenser ur ett hållbart perspektiv.
Expedieras till

Regional utvecklingsförvaltning
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Beslutad Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 distribueras
enligt Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete, 13§.
Jan-Olof Friman
Regional utvecklingsdirektör
Magdalena Berglin
RUS-samordnare
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