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Återkoppling på utsända handlingar ”RUSförankringsrunda”
Länets kommuner har under hösten gjorts delaktiga i arbetet med delstrategier
och delmål, vilket är uppskattat. Att berörda aktörer deltar i framtagandet av de
styrdokument som sedan ska ligga till grunden för ett gemensamt arbete är en
framgångsfaktor. En samsyn i RUS och dess handlingsplaner gör att vi
kraftsamlar inom de områden där vi tillsammans kan skapa mest
utvecklingskraft.
Regionala utvecklingsstrategin har utvecklats i en positiv riktning sedan
remissversionen. Fortfarande kvarstår en del synpunkter som vi sammanfattar i
följande fyra punkter:
•

Regionala utvecklingsstrategin är mycket omfattande. Genom att fokusera på de
utmaningar och möjligheter som finns i just Jönköpings län så kan strategin bli
mer spetsig och relevant.

•

Benämningen handlingsplaner är missvisande då delstrategier och delmål är en
tydlig del av Regionala utvecklingsstrategin. En handlingsplan bör det först kallas
när aktiviteter och ansvar med mera kopplats på.

•

Se över formuleringar av delmål, så att de är formulerade som mål, och i samma
tempus.

•

Att ha samma delmål kopplat till flera delstrategier kommer att behöva stor
samordning mellan arbetsgrupper för att undvika dubbelarbete och liknande
aktiviteter som inte samordnas på bästa och effektivaste sätt.

Utöver dessa generella synpunkter så tycker vi att ett nytt delmål behövs för att
peka på kommunikationernas betydelse för arbetsmarknaden och för att knyta
ihop utbildningar i olika orter. Vi föreslår ett nytt delmål kopplat till målet ”En
kompetent region”:
”Möjligheten att arbeta, anställa och studera i hela länet har stärkts genom att
länets alla kommunhuvudorter har sammankopplats med attraktiv
kollektivtrafik, vilket lett till en arbetsmarknadsförstoring.”
Det finns stora förväntningar på den regionala utvecklingsstrategin men våra
förutsättningar ser olika ut. Detta behöver tas hänsyn till, exempelvis vid
säkerställandet av finansiering av aktiviteter i handlingsplanen. Vi ser fram emot
att i samverkan utveckla Jönköpings län!
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