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Framtagande av Regional utvecklingsstrategi för Östergötland, RUS
Bakgrund
Region Östergötland har sedan 2015-01-01 arbetat efter en lag om regionalt
utvecklingsansvar. Region Östergötland har vid sitt sammanträde 2017-0830 beslutat om att inleda en process för att utarbeta en ny regional
utvecklingsstrategi för Östergötland.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har tillsammans med kommunerna enats om att inleda en
gemensam process med målet att utarbeta en RUS för Östergötland. Arbetet
har pågått under hösten där man har diskuterat kring kommunernas roll i
den regionala utvecklingsstrategin som i samverkan med andra aktörer ska
kunna vara en kraftfull grund för utvecklingsarbetet hos regionens aktörer.
Beslutsunderlag
- Missiv 2018-02-09
- PM RUS 2018-01-10
- Underlag RUS-processen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att aktivt delta i processen för att utarbeta
en ny regional utvecklingsstrategi för Östergötland.

___

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna processen och
processorganisationen enligt bilagan ”RUS-process”.
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Kommunstyrelsen

Framtagande av Regional utvecklingsstrategi för
Östergötland, RUS
Bakgrund
Region Östergötland har sedan 2015-01-01 arbetat efter en lag om
regionalt utvecklingsansvar. Region Östergötland har vid sitt
sammanträde 2017-08-30 beslutat om att inleda en process för att
utarbeta en ny regional utvecklingsstrategi för Östergötland.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har tillsammans med kommunerna enats om att inleda
en gemensam process med målet att utarbeta en RUS för
Östergötland. Arbetet har pågått under hösten där man har diskuterat
kring kommunernas roll i den regionala utvecklingsstrategin som i
samverkan med andra aktörer ska kunna vara en kraftfull grund för
utvecklingsarbetet hos regionens aktörer.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-02-09
PM RUS 2018-01-10
Underlag RUS-processen
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att aktivt delta i processen för att
utarbeta en ny regional utvecklingsstrategi för Östergötland.
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna processen
och processorganisationen enligt bilagan ”RUS-process”.
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Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Östergötland –
Gemensam arbetsprocess
Bakgrund
Östergötlands län omfattas sedan 2015-01-01 av lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. Region Östergötland har därmed det regionala
utvecklingsansvaret och också ansvar för att utarbeta och fastställa en
strategi för länets utveckling samt att samordna insatser för genomförandet
av strategin.
Den nu gällande regionala utvecklingsstrategin för Östergötland har titeln
Regionalt Utvecklingsprogram>2030 för Östergötland och kallas i korthet
ofta RUP. Den antogs i maj 2012 av regionförbundet Östsams fullmäktige.
Det regionala utvecklingsarbetet styrs också av förordning (2017:583) om
regionalt tillväxtarbete. I den senaste revideringen av förordningen som
trädde i kraft 2017-08-01 anges att den regionala utvecklingsstrategin ska
vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala
tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga
prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.
Vidare ska strategin bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen
och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den
ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen inom målet Investering för
tillväxt och sysselsättning och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete,
och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program.
Den regionala utvecklingsstrategin utgör därmed grunden för det
utvecklingsarbete som bedrivs av Region Östergötland, länets kommuner och
andra aktörer för att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland.
Därmed är det också angeläget att den regionala utvecklingsstrategin är
aktuell och väl förankrad bland aktörerna i länet.
Sedan nuvarande RUP utarbetades har det skett stora förändringar både i
Östergötland och i omvärlden. Det gäller till exempel den förändringskraft
som digitaliseringens möjligheter skapar och betydelsen av den globala
migrationen för samhällets utveckling.
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Mot denna bakgrund beslutade regionstyrelsen i Region Östergötland vid sitt
sammanträde 2017-08-30 att inleda en process för att utarbeta en ny regional
utvecklingsstrategi för Östergötland.
I arbetet med att utarbeta en processplan för RUS-arbetet har kommunernas
roll i processen diskuterats med utgångspunkt i betydelsen av att den
regionala utvecklingsstrategin utarbetas i samverkan med andra aktörer för
att kunna vara en kraftfull grund för utvecklingsarbetet hos regionens
aktörer.
Behovet av att hitta en gemensam process förstärks också genom
förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete som anger att
Strategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner, landsting samt
länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska
förankras väl lokalt och regionalt. Även näringslivet och det civila
samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan
Kommunerna och Region Östergötland har därför enats om att inleda en
gemensam process med målet att utarbeta en RUS för Östergötland.
Övergripande process
En viktig utgångspunkt för arbetet är att skapa samsyn kring Östergötlands
utmaningar och prioriteringar och att skapa gemensamma sätt att arbeta med
utvecklingsfrågor av betydelse för Östergötlands utveckling.
Därmed blir det också viktigt att i första fasen av processen föra en bred
dialog om nuläget i Östergötland, dagens och morgondagens utmaningar och
hur olika aktörer kan bidra till Östergötlands utveckling.
Fas 2 fokuserar på formulering av gemensamma politiska mål och
hhprioriterade insatser inom de viktigaste utvecklingsområdena för
Östergötland. Bedömningen är att denna fas primärt inbegriper Region
Östergötland och länets kommuner.
Att identifiera relevanta indikatorer för att kunna följa upp länets utveckling
är också en del av fas 2. Målet för fas 2 är en väl förankrad remissversion.
I fas 3 sker remisshantering och därefter beslut.
Därefter fortsätter det gemensamma arbetet för att möta länets utmaningar
och genomföra prioriterade insatser i linje med RUS och andra gemensamma
regionala strategier.
Tidplan
Den preliminära tidplanen innebär att 2018 i huvudsak ägnas åt att starta upp
RUS-arbetet och genomföra fas 1.
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Under 2019 vidtar fas 2. Givet att 2019 är första året i mandatperioden är
bedömningen att delar av fas 1 behöver tas om i början av 2019 för att
säkerställa att alla berörda har kunskap om RUS-processen syfte och mål.
Bedömningen är att en remissversion av RUS bör kunna färdigställas under
2019.
Därefter görs remisshantering av dokumentet under våren 2020 innan den
fastställs av Region Östergötland.
Nedan sammanfattas huvuddragen i RUS-processen:

Gemensam processorganisation
För att säkerställa en gemensam RUS-process är förslaget att Region
Östergötland och länets kommuner inrättar en gemensam
processorganisation för att planera och genomföra arbetet. Förslaget är att
den befintliga samrådsstrukturen mellan Region Östergötland och
kommunerna används och att respektive huvudmännen formulerar ett
uppdrag kopplat till RUS-processen till samrådsrepresentanterna.
Förslaget innebär att Samrådet för strategiska frågor som utgörs av såväl
majoritets- som oppositionsföreträdare för kommunerna och Region
Östergötland utgör politisk styrgrupp för arbetet.
Vidare är förslaget att Ledningsgruppen för strategiska frågor utgör
beredande tjänstemannagrupp. I ledningsgruppen ingår länets
kommunchefer/-direktörer ingår tillsammans med regiondirektör och
regionutvecklingsdirektör från Region Östergötland.
Region Östergötland ansvarar för den operativa processledningen.
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Nedan sammanfattas den gemensamma processorganisationen:

