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KFN § 72 
 
Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands län – för yttrande  
Dnr 99/19 
 
Region Västmanland har översänt Regional utvecklingsstrategi (RUS) Väst-
manlands län för yttrande till Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har 
remitterat ärendet till bland annat kultur- och fritidsnämnden.  
 
Strategin har tagits fram genom en bred dialog med länets kommuner, företag, 
lärosäten, folkhögskolor, föreningar, organisationer och civilsamhället. Försla-
get är på remiss under perioden maj-oktober 2019. 
 
Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. I upp-
draget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi i samråd med länets ak-
törer och samordna insatserna för genomförandet. Arbetet med regional ut-
veckling är till för alla i länet. Den regionala utvecklingsstrategin, är en över-
gripande och långsiktig strategi, som pekar ut hur vi – Region Västmanland, 
kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildningar, föreningsliv 
och civilsamhället – tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla 
vårt län. 
 
Strategin innehåller regionens vision: Ett livskraftigt Västmanland 
Visionen uppnås genom tre målområden: 

 Ett välmående Västmanland 
 Ett tillgängligt Västmanland 
 Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland 

 
I strategin beskrivs även hur arbetet genomförs genom delmål och prioriterade 
mål. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 19 augusti 2019 att en 
gemensam större och långsiktig satsning på konst och kultur som vardaglig 
resurs i skolans undervisning bör få positiv påverkan på den regionala utveck-
lingen inte bara på konst- och kulturområdet utan även på flera av delmålen 
som är formulerade i den regionala utvecklingsstrategin för Västmanland.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 21 augusti 2019 § 50 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Hanna Lostelius (C) yrkar att kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse ska 
överlämnas som nämndens yttrande. 
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Forts KFN § 72 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C) 
yrkande  
 
att som sitt yttrande över Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands 
län överlämna förvaltningens skrivelse den 19 augusti 2019. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
              Kultur- och fritidschef  
               
 
 
 
 
 
 


