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Remissvar Regional utvecklingsstrategi 
Västmanlands län 2020-2030 
Tack för remissen av Regional utvecklingsstrategi – ett livskraftigt Västmanland! Det är bra att 
det av strategin framgår att det är viktigt att alla, oavsett huvudman, arbetar för samma mål 
och att det måste finns ett gemensamt engagemang för att nå resultat. Ett levande kulturarv 
lyfts också fram som en faktor för den hållbara utvecklingen och att det görs är värdefullt för 
oss som arbetar med det materiella och immatriella kulturarvet.  
 
I övrigt lämnar vi nedanstående synpunkter och svar på de av er ställda frågor i missivet till 
remissen: 
 
Beskriver strategin de utmaningar den regionala utvecklingen vi står inför i Västmanland? 
Ja, till stora delar men att kulturen synliggörs tydligare t ex sid på 5, tredje stycket, sista 
meningen: ”…ska förbättra närings- och kulturlivets förutsättningar…”.  
 
Det gäller också stycke 1.3 Ett livskraftigt Västmanland där kulturens betydelse bör framgå 
tydligare genomgående som för exv näringslivet.  
 
Stycket 3.1 Hållbar utveckling, första stycket, förslag ny mening efter andra meningen: Vi ska 
också säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt göra våra städer och 
bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.  
 
Är föreslagna mål och delmål relevanta? Bidrar målen till att regionen för ett tydligt fokus i 
arbetet framåt? 
Ja, det är vår bedömning i nuläget. 
 
Är struktur, omfång och språk förståeligt och lättillgängligt? 
När det gäller strukturen tror vi att dokumentet kan vinna på att ha en sammanfattning av mål 
och delmål sammanställda på en sida. Vi har inga synpunkter på omfång.  
 
När det gäller språket är det en fördel om dokumentet skrivs på klarspråk och att ord som t ex 
resilient ersätts med enklare ord eller stryks när det är lämpligt. Det kan också vara bra om 
dokumentet finns på lättläst då ett av målområdena är ett tillgängligt Västmanland. 
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