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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-10-08 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-08 Datum då anslaget tas ned 2019-10-30 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 148 Dnr 2019-000232 1.1.6.4 

Ny Regional utvecklingsstrategi för Västernorrlands län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta bifogat remissvar till - Regional utvecklingsstrategi – Ett 

Västernorrland - Handlingskraft, livskraft och naturkraft, samt 

att anse den omedelbar justerad.   

Yttranden 

I ärendet yttrade sig Anders Gäfvert (M). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

 

Bakgrund 

Region Västernorrland presenterar ett nytt förslag till regional 

utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrland.  

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att ange de långsiktiga 

prioriteringarna för hur vi skapar hållbar tillväxt och utveckling i hela 

Västernorrland. Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi är, 

tillsammans styrande för hur de regionala tillväxtmedlen (anslag 1:1) 

används och vägledande för framtagande och genomförande av program för 

EU:s fonder för sammanhållningspolitiken såsom Regionalfond, Socialfond, 

Interreg-program och Landsbygdsprogram. Genomförandet ska också 

möjliggöras genom andra finansieringsverktyg på nationell- och EU-nivå. 

Härnösands kommun har inbjudits inkomma med synpunkter på 

remissversion av ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Efter 

remisshanteringen kommer Västernorrlands RUS att fastställas av 

Regionfullmäktige. 
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Föreslagen regional utvecklingsstrategi 

– ”Ett Västernorrland, handlingskraft, livskraft och naturkraft”, är den vision 

som den nya regionala strategin ska vila på. Visionen utgår från ETT 

Västernorrland där vi agerar tillsammans för Västernorrlands bästa och 

tillsammans skapar den handlingskraft som är nödvändig för att tillvarata 

Västernorrlands alla möjligheter - i dag och i framtiden!  

Strategin föreslår tre målområden med prioriteringar.  

År 2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och globalt 

perspektiv 

År 2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och 

besöka 

År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att 

växa 

Samverkan 

Förslaget till ny regional utvecklingsstrategi har utarbetats i bred dialog och i 

samverkan tillsammans med bland andra kommuner, länsstyrelsen och andra 

berörda myndigheter samt organisationer, däribland civilsamhällets och 

näringslivets aktörer. Synpunkter har även möjliggjorts från länets invånare 

genom en enkätundersökning. Ett stort antal informations- och dialogmöten 

och workshops har arrangerats samt två stormöten med fokus på vision samt 

målområden och prioriteringar har genomförts. 

Härnösands kommun har utöver ovanstående tillfällen deltagit i dialog  

genom olika politiska forum och tjänstemannagrupperingar under hela 

arbetet med att ta fram förslaget till den nya regionala utvecklingsstrategin.  

Sammanfattande remissvar 

Remissvaret berör olika delar av strategidokumentet.  

De tre målområdena fångar de regionala förutsättningarna och utmaningarna 

och kompletterar vad vi själva beslutat om i kommunens tillväxtstrategi. 

Härnösands kommun föreslår dock korrigeringar i vissa delar av dessa.  

Kommunen anser att det är flera olika nivåer i beskrivna mål och 

prioriteringar. Vi föreslår att man ser över detta så att det blir en mer enhetlig 

struktur i dokumentet.  

Kommunen vill även föreslå omskrivning av Målområde: ”2030 är 

Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka” till 

”2030 har Västernorrland fler människor valt som sin plats att leva och 

besöka”. Detta för att lyfta att det är människor som gör en plats attraktiv.  

När det gäller principer för samverkan föreslås att Agenda 2030 lyfts upp en 

nivå över andra föreslagna principerna.  
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Infrastrukturområdet bör bli tydligare prioriterad fråga.  

Kultur och kreativa näringar samt Höga kusten är tillgångar i Härnösands 

tillväxtstrategi. Båda områdena har stor betydelse som tillväxtfaktor. Vi 

föreslår därför att förtydliga kulturens roll i dokumentet. 

Därutöver föreslås ett antal korrigeringar i löpande text. 

Bedömning 

Regionala utvecklingsstrategin pekar ut en avgörande faktor för att lyckas.  

- Modigt regionalt ledarskap, en handlingskraft som möjliggörs genom 

strategisk samverkan mellan en rad aktörer. Vi är helt överens om detta och 

att det krävs kunskap, samsyn och en uttalad avsikt om strategisk samverkan 

för att kunna fatta modiga beslut om framtiden.  

Kommunstyrelseförvaltningens tillväxtavdelning föreslår med detta att 

kommunstyrelsen antar bifogat remissvar till - Regional utvecklingsstrategi – 

Ett Västernorrland - Handlingskraft, livskraft och naturkraft.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokollsutdrag, 2019-09-24 § 64 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-12 

Remissvar Västernorrlands RUS Härnösands kommun 

Ett-Västernorrland - remissversion 20190417 

 

______  

 


