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1. Upprättat remissvar godkänns.
Sammanfattning

Arboga kommun har fått möjlighet att yttra sig på Region
Västmanlands förslag till Regional utvecklingsstrategi.
Enligt den statliga förordningen (2017:583) om regionalt
tillväxtarbete har Region Västmanland ansvar för att utarbeta och
fastställa en strategi för länets utveckling och för att samordna
insatser för genomförandet av strategin. Strategin revideras varje
mandatperiod.
Den regionala utvecklingsstrategin är tänkt att fungera som ett
styrande dokument för regionen och vägledande för kommunerna.
Strategin baseras på FN:s 17 hållbarhetsmål och Agenda 2030.
Strategin har fått en struktur som baseras på visionen ”Ett livskraftig
Västmanland”. Visionen ska uppnås genom arbete i tre målområden,
vilka är ” Ett välmående Västmanland”, ”Ett tillgängligt
Västmanland” och ” Ett nyskapande och tillväxtdrivet
Västmanland”. De tre målområdena innehåller ett antal mätbara
delmål varav några är utpekade som prioriterade.
Strategin beskriver de utmaningar som Västmanland står inför.
Under rubriken ”Ökad globalisering” finner vi inte någon tydligt
formulerad utmaning förutom att en större medvetenhet kan minska
riskerna för ökade klyftor och social oro. En tydligare bild av vilken
utmaning som Västmanland står inför när det gäller globaliseringen
önskas. De andra utmaningarna som beskrivs är tydligt formulerade
och väl förankrade i Västmanlands nuläge. Något som kan lyftas
ytterligare är kompetensförsörjning och bristen på bostäder kopplat
till den demografiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen.
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De föreslagna målen är övergripande vilket passar den stora
målgruppen. Delmålen känns viktiga för att kunna konkretisera och
bryta ned målen. Både målen och delmålen känns relevanta för att
arbeta mot den uppsatta visionen. De prioriterade delmålen kan
tänkas behöva variera mellan olika kommuner.
För målområdet ”Ett välmående Västmanland” är de prioriterade
delmålen att öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa
är bra eller mycket bra samt att det ska vara balans på
bostadsmarknaden. Arboga kommun ställer sig positiv till de
prioriterade delmålen. Bostadsmarknaden behöver matcha den
demografiska utvecklingen samt bidra till att skapa en attraktiv
kommun att bo i.
”Ett tillgängligt Västmanland” har de prioriterade delmålen att öka
kollektivtrafikens marknadsandel och att hela Västmanland ska ha
tillgång till snabbt bredband. Att öka kollektivtrafikens
marknadsandel är viktig för ett hållbart samhälle och även för att
möjliggöra för fler att pendla till arbete och skola. Samtidigt behöver
infrastrukturen som knyter ihop landsbygd och stad utvecklas.
Arboga ser positivt på att tillgången till snabbt bredband och
kollektivtrafiken lyfts som prioriterade områden.
Målområdet ”Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland” har
tre prioriterade delmål. Att öka den regionala ekonomiska
förnyelseförmågan, minska klimatpåverkande utsläpp och att öka
andelen elever som fullföljer sina studier med godkända
resultat. Att öka andelen elever som fullföljer sina studier med
godkänt resultat passar bättre under målet ”Ett välmående
Västmanland”
Delmålet att öka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan
behöver förtydligas. Hur mäts det?
För att vara nyskapande och tillväxtdrivet krävs det rätt
kompetens. Ett prioriterat område kan också vara
kompetensförsörjningen, både till företag och offentlig sektor.
I Arboga ser vi att goda villkor för företagande och entreprenörskap
är ett prioriterat område. Dialogen med näringslivet och en stärkt
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koppling mellan skola, högre utbildning och entreprenörskap ser vi
som viktigt, samtidigt hänger kopplingen till näringslivet samman
med en fungerande integration.
En övergripande utveckling som ses som självklar i strategin är
digitalisering. Digitalisering kräver både investeringar och
kompetens. Det krävs samverkan för att öka takten på
digitaliseringen.
Gällande strukturen i dokumentet så gör basen i Agenda 2030 det
enkelt att sätta de regionala målen för utveckling i ett större
sammanhang och skapar en röd tråd från global till regional nivå.
Vidare gör de olika målen med underliggande delmål det enkelt att
förstå vilka indikatorer som ska visa att utvecklingen går framåt.
Fler bilder hade gett dokumentet ett lyft, kanske en karta som
beskriver Västmanland idag?
Det är positivt att samverkan och dialog betonas för att nå visionen,
som ska vara en gemensam bild av vad Västmanland ska uppnå.
Arboga kommun värdesätter samarbete för att klara av framtidens
utmaningar och arbetar aktivt för fördjupade samverkansområden.
Vi ser fram emot en tydlig uppföljning av målformuleringarna.
__________
Skickas till:
Region Västmanland
Akten
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