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Hej, Här kommer några synpunkter. Rätt utmaningar är fångade och väl beskrivna. Målen och 

delmålen är ibland abstrakta och/eller komplexa men det ligger i sakens natur. Lösningarna är inte 

alltid heltäckande. Exempelvis saknar jag föräldrarnas/vårdnadshavarnas roll för att främja barns 

möjlighet till lärande och utveckling. Föräldrars/vårdnadshavares förmåga att vara förebilder måste 

vara en central förutsättning för barns uppväxt. Ändå nämns inte dessa ord överhuvudtaget i 

strategin och familj nämns en gång. Det finns en övertro på skolans möjligheter att agera 

kompensatoriskt i ett alltmer heterogent samhälle. Beredskapen att forma nya styrkeområden 

upplever jag som svag, det finns en risk att de befintliga styrkeområdena cementeras på bekostnad 

av tillkomsten av nya. Stödet till civilsamhället kan lyftas än mer. Det finns idag ett stort sug att bidra 

i löst sammanhållna nätverk, till exempel missing people eller skräpplockningsgrupper på Facebook. 

Regionen kan luta sig tillbaka och låta tusen blommor blomma som dom vill men man kan också mer 

aktivt stötta initiativ, exempelvis genom att stötta bostadsrättsföreningar och samfälligheter i att 

vara miljövänliga i sitt närområde. Jag skulle inte tillstå att målen bidrar till att regionen får ett 

TYDLIGT fokus i arbetet framåt, men det är bättre än inget. Jag saknar ett avsnitt som beskriver vilken 

rådighet länet har. Ibland blir det snurrigt, exempelvis när man skriver "I Västmanland 2030 ser vi ett 

län som är en konstnärlig och kreativ region med goda förutsättningar för de kreativa näringarna. 

Den bygger på en kultur som vilar på en grund av yttrandefrihet med fri åsiktsbildning som ger 

utrymme åt olika åsikter och förståelse av att det finns olika sätt att tänka, leva och verka." Förutom 

att jag inte förstår syftningen "Den" så har regionen knappast rådighet över yttrandefriheten. 

Språkmässigt är det ett ganska bra dokument. "Resilient" kan knappast beskrivas som ett allmänt 

känt begrepp och "SLU" förekommer som oförklarad förkortning. Avslutningsvis så tycker jag inte att 

det finns någon social sammanhållning inom den geografiska regionen "Östra Mellansverige" och det 

är olyckligt att den förekommer överhuvudtaget. Tack och lycka till! Jonas 
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