JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030

INNOVATIVT
OCH ATTRAKTIVT
REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

Det handlar
om oss allA
I

Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad
det gjorde för hundra år sedan. På den tiden
bodde det knappt sex miljoner människor i hela
Sverige. Vi vill att fler ska bo här i länet. Av alla
kategorier. Det ger oss mångfald och skatteintäkter, vilket är själva kärnan i regional utveckling.

Din kommunledning har tillsammans med andra
länsmyndigheter, företag, organisationer och
medborgare enats om sju områden som särskilt
viktiga att kraftsamla inom, för att nå våra mål.
Dessa områden har valts ut efter en analys av nuläget i länet, våra utmaningar och styrkor, men
också utifrån omvärldens förändringar. Siktet
ligger på 2030. Ja, det tar tid och det behövs målmedvetenhet.

En region att längta till och växa i, det är visionen.
Jämtland Härjedalen 2030 – innovativt & attraktivt, det är strategin, eller vad vi behöver göra för
att nå vår vision. Vill du veta mer kan du ladda
ner hela strategin. Nu ska vi förverkliga den.
Tillsammans.

SÅ HÄR SKA
VI GÖRA

D

et vi tillsammans ska genomföra sker bäst genom många i
samverkan. Den här regionala utvecklingsstrategin är hela
länets prioriteringar, inte en arbetsinriktning för byråkratin!
Skatteintäkter är basfinansieringen tillsammans med näringslivets egna utvecklingspengar vilket naturligtvis gagnar länet.
För det som kostar extra pengar kan i vissa fall EU:s fonder eller
de särskilda regionala utvecklingsmedlen och företagsstöden
vara till hjälp. Olika statliga myndigheter kan också vara med
och finansiera speciellt viktiga områden som gagnar regional
utveckling. Ofta ger detta finansieringssätt goda kontakter
med andra län och europeiska regioner där vi kan utbyta idéer
och tankar. Vi ska inte ödsla kraft på att uppfinna hjulet igen.
Vi ska vidare framåt. Nu.

DET HÄR
PRIORITERAR VI
FÖRETAGANDE, INNOVATION, FORSKNING OCH UTVECKLING
SMART TILLVÄXT

År 2030 har vår moderna basindustri, besöksnäringen, vuxit ytterligare och
vi är omtalade för åretrunt-turism. Vi är fortsatt ledande när det gäller att
producera förnybar energi och höga förädlingsvärden har skapats. Skogsråvarans användning har breddats. Vi har en mångsidig tillverkningsindustri
med stark export.
Handel och IT är starka områden. Den nya teknikspridningen, framför allt
tillämpningen av distansoberoende teknik, har gjort att många har valt att
bosätta sig och etablera verksamheter i länet. Den tydliga miljöprofilen hos
landsbygdens näringar ger konkurrensfördelar.

MÅL: Fler arbetstillfällen och fler företagare

med stöd av god tillgång till riskkapital. Förädla
våra råvaror mer i länet och stärk landsbygdens
förutsättningar. Universitetet upprätthåller spets
inom länets profilområden.

KOMPETENS OCH KUNSKAPSUTVECKLING
Den stora utmaningen under strategins målperiod har varit generationsväxlingen. Den har vi klarat, tack vare utomeuropeisk invandring, hemvändare,
kompetensutveckling och matchande utbildningar. Detta trots att mer än var
tredje har lämnat arbetsmarknaden under perioden.

SMART TILLVÄXT
I en allt mer globaliserad ekonomi är kunskap och kompetens ett oerhört
viktigt konkurrensmedel. Länet har därför satsat på ungdomars inträde i
vuxenlivet, en mångkulturell integration och ett starkt och följsamt utbildningssystem för alla åldrar. I betydligt större utsträckning än tidigare utbildar
vi oss på högre nivåer.

MÅL: Fler elever uppnår gymnasieexamen och
går vidare till högre utbildning. God tillgång på
näringslivsanpassade vidareutbildningar.

...OCH DET HÄR
RESURSSNÅLARE OCH EFFEKTIVARE

HÅLLBAR TILLVÄXT

Tack vare en omfattande vindkraftsutbyggnad bidrar Jämtlands län starkt
till det långsiktiga, hållbara samhällsbygget. 2030 har vi nått målet att vara
ett fossilbränslefritt län och nya företag inom områdena förnybar energi och
energieffektivisering sysselsätter ett stort antal människor.
I omställningen till en koldioxidsnål ekonomi har vi uppnått en halvering av
utsläppen per person och etablerat en insikt hos varje person om det egna
agerandets roll.

MÅL:

Ökad produktion av förnybar energi och
uthållig tillförsel för länets företag och hushåll.
Hög energieffektivitet inom alla sektorer och ett
oberoende av fossil energi. Kraftfullt arbete
inom alla samhällssektorer för att hantera
klimatförändringar. Ingen uranbrytning.
BESÖKSNÄRING OCH ATTRAKTIVITET
Vi är en ledande Europadestination inom naturbaserade upplevelser som
uppfyller hållbarhetskriterier. Som en effekt av detta har många arbetstillfällen tillkommit. Kultur och kreativa näringar har dessutom blivit en viktig del i
besöksnäringens tillväxt och är drivkrafter för såväl individens som samhällets
utveckling.
Många inflyttare har lockats till länet. Förutom tillgången till ren och vacker
natur, attraktiva bostadsmiljöer, närheten till fjällvärlden och ett attraktivt kultur- och idrottsutbud är goda kommunikationer, god offentlig och kommersiell

MÅL: Fortsatt tillväxt inom besöksnäring som
uppfyller hållbarhetskriterier. Ett aktivt och skapande i kulturliv, särskilt för barn och unga. Fler
företag inom kulturella och kreativa sektorn och
koppling till länets attraktionskraft.

INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE
Modern infrastruktur och bra kommunikationer av alla slag överbryggar de
långa avstånden, såväl inom länet som till de stora marknaderna. Detta har
också skapat goda möjligheter till pendling. Jämtlands län är lätt att nå för
besökare och vi har bra transportmöjligheter som uppfyller företagens behov.

Det höga nyttjande av modern IT-infrastruktur underlättar företagande och
boende också i länets perifera delar. Kommunikationslösningarna har utformats
för att ge bästa utfall vad gäller miljö, tillgänglighet, jämställdhet och trygghet.

MÅL:

Förbättrade kommunikationer överbryggar
de långa avstånden. Bredbandsnät med hög kapacitet
och god service kan erbjudas alla invånare.

HÅLLBAR TILLVÄXT

service samt en livaktig och framgångsrik ideell sektor viktiga beståndsdelar i
länets attraktionskraft. Länet upplevs som en öppen plats, där män och kvinnor i
alla åldrar kan leva och utvecklas och dit många gärna återvänder.

...OCH DET HÄR
SOCIALT INKLUDERANDE OCH ETT SUNT LIV

TILLVÄXT FÖR ALLA

I länet har hela befolkningen samma villkor för hälsa och välbefinnande och
vårt ohälsotal ligger lägre än den nationella nivån. Genom samverkansavtal
med universitetssjukhus erbjuds alla likvärdig och högkvalificerad vård.
Den trygghet som invånarna i länet upplever är samtidigt en anledning för
nya medborgare att flytta hit. Goda förutsättningar för en aktiv fritid, tillsammans med ett aktivt arbete för goda vanor hos unga, gör att boende i vårt län
förknippas med ett sunt liv.

MÅL:

Hälsa och förutsättningar, oavsett
funktionsförmåga, på lika villkor för hela befolkningen. Ett tryggt län och en väl fungerade jämlik
och jämställd social välfärd. Hälso- och sjukvården erbjuder länsinvånarna högkvalificerad vård.

DEMOGRAFISKA MÖJLIGHETER
Vi har gott om utrymme och stora möjligheter. Det har lockat inflyttare till
länet. Det har också föryngrat länet och gjort det mångkulturellt. Det är lätt
att flytta hit, eftersom mottagandet är professionellt organiserat och ett
framgångsrikt matchningsarbete har gett en öppen och transparent arbetsmarknad. Den åldrande befolkningen är respekterad och uppskattad för sin
erfarenhet och kompetens.

MÅL:

Länet tillhör de mest attraktiva i landet
för unga kvinnor. Bra och välutvecklat mottagande
av alla nya länsinnevånare. Att åldras i Jämtlands
län innebär möjligheter för individ och samhälle.
Andelen utomnordiskt födda är detsamma
som riksgenomsnittet.

HÄR ÄR VI
REDAN IGÅNG
Den regionala utvecklingsstrategin är en samlad bild av
de möjligheter och svårigheter som länet har att hantera
för att nå vår vision. Naturligtvis är det en strategi som
är skriven och politiskt beslutad mitt i en ständig utvecklingsprocess. Det finns inga blanka blad att börja från.
Massor av goda exempel på vad som görs runt om i länet
kan illustrera detta, här är tre sådana exempel.
Samordnad översiktsplanering
för näringslivstillväxt

Produktion av förnybar energi
ökar

Inom de tre kommunerna Åre – Krokom
– Östersund finns ett intensivt stråk
med mycket resande utmed E14 och
järnvägen. Många personer pendlar
till sina arbeten här. Stråket är attraktivt för boende och har goda utvecklingsmöjligheter. Genom att samordna
viktiga delar i den översiktliga planeringen kan förutsättningarna för nya
boendeområden och ett smidigare
resande skapas. Det görs med ett fokus
att bidra till en hållbar utveckling och
fortsatt inflyttning. Erfarenheterna
kan nyttjas i övrigt i länet.

Att lindra effekterna av ett förändrat klimat är en stor utmaning som
också kan nyttjas för att skapa arbetstillfällen. Förnybar energi från Jämtlands län kan bidra till att byta ut
smutsig kolkraftsel i norra Europa.
Vindkraftsutbyggnaden i länet innebar 2011 cirka 200 årsarbeten, 2012
cirka 300 och 2013 600 årsarbeten.
Och utbyggnaden fortsätter. Jobben
skapas huvudsakligen i de delar av
länet där övriga arbetstillfällen är begränsade. Utbyggnaden innebär att
bilden stärks av Jämtland som ett län
som bidrar till en hållbar utveckling
och minskar belastningen på klimatet.
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Matchning av lediga jobb och
arbetssökande
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Näringslivet i Jämtlands län behöver
anställa fler personer. Och närmaste
åren slutar mycket personal inom
skola, vård och omsorg genom pension.
Samtidigt finns det många personer
som saknar arbete i länet. Och det
finns många nyinflyttade personer
till länet från andra länder med god
kompetens, men som har svårt att nå
arbetsmarknaden. Genom ”kompetensplattformen” är målet att bygga
upp ett effektivt och väl fungerande
arbetssätt där arbetsliv och utbildning samverkar för att säkerställa att
lediga jobb finner den kompetens de
efterfrågar.
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– möjliggör utveckling och skapar attraktionskraft.

