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Tjänsteskrivelse
Tove Holmström

2018-02-27

Dnr KS 2018-176

Kommunstyrelsen

Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Östergötland –
gemensam arbetsprocess
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 i bilagan föreslagna processen
och processorganisationen.
3. Arbetet ska kontinuerligt återrapporteras till kommunstyrelsens
planeringsutskott.
Ärende
Regionstyrelsen i Region Östergötland beslutade i augusti 2017 att utarbeta en
ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Östergötland. Härutöver beslutades
att förslag till processplan skulle utarbetas under hösten 2017.
Kommunernas roll i RUS-processen har diskuterats med utgångspunkt i
betydelsen av att den regionala utvecklingsstrategin utarbetas i samverkan med
andra aktörer. Detta för att kunna utgöra en kraftfull grund för
utvecklingsarbetet hos regionala aktörer.
Kommunerna och Region Östergötland har enats om att inleda en gemensam
process med målet att utarbeta en RUS för Östergötland.
__________
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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 har 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 (RUP) för Östergötland antogs
i maj 2012 av regionförbundet Östsams fullmäktige. Sedan nuvarande RUP
utarbetades har det skett stora förändringar i såväl Östergötland som
omvärlden. Mot denna bakgrund beslutade regionstyrelsen i Region
Östergötland vid ett 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 diskuteras med utgångpunkt i vikten av att strategin utarbetas i
samverkan med andra aktörer för att kunna utgöra en kraftfull grund för
utvecklingsarbetet hos regionens aktörer. Vikten 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 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 processmed målet att utarbeta en RUS för Östergötland.
En viktig utgångspunkt för arbetet är att skapa en samsyn kring Östergötlands
utmaningar och prioriteringar samt att skapa gemensamma sätt att arbeta med
utvecklingsfrågor av betydelse för Östergötlands utveckling.
RUS-processen omfattar fyra faser:
1) Dialog om utgångspunkter för en regional utvecklingsstrategi
2) Formuleringar av mål och prioriteringar
3) Remisshantering och beslut i regionfullmäktige
4) Genomförande och uppföljning. Regionen bedömer att en remissversion av
RUS bör kunna färdigställas under 2019.
För att säkerställa en gemensam RUS-process föreslås att Region Östergötland
och kommunerna inrättar en gemensam processorganisation för att planera och
genomföra arbetet. Förslaget är att den befintliga samrådsstrukturen mellan
Region Östergötland och kommunerna används. Samrådet för strategiska
frågor föreslås utgöra politisk styrgrupp för arbetet och ledningsgruppen för
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strategiska frågor föreslås utgöra beredande tjänstemannagrupp. Region
Östergötland ansvarar för den operativa processledningen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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