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Kommunstyrelsen

Remissvar reg¡onal utvecklingsstrateg¡ för Västmanlands
län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Region Västmanland enligt
ärendets bilaga 1.

Ärendebeskrivning
Region Västmanland har ansvaret ftir det regionala tillväxtarbetet i länet. I
uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi i samråd med länets
aktörer och samordna insatserna für genomförandet. Region Västmanland har
arbetat fram ett ftirslag till regional utvecklingsstrategi für Västmanlands län.
Köpings kommun har nu beretts tillfrille att lämna synpunkter på remissversionen
av den regionala utvecklingsstrategin ft)r Västmanlands län.
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Remissvar reg¡onal utvecklingsstrategi för Västmanlands
län
Köpings kommun har beretts tillftille att lämna synpunkter på remissversionen av
den regionala utvecklingsstrategin för Västmanlands län.

I strategiförslagets svarsbilaga

ombeds remissinstanserna att yttra sig kring

följ ande frågeställningar.

o

Beskriver strategin de utmaningar den regionala utvecklingen i
Västmanland står inflor?

.
o
.

Är de föreslagna målen och delmålen relevanta?
Bidrar målen

till

att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt?

Är struktur, omËng och språk ftirståeligt och lättillgängligt?

Samtliga förvaltningar inom Köpings kommun har beretts tillfülle att lämna
synpunkter innan slutligt yttrande från kommunen författats.

Köpings kommun får härmed lämna ñljande yttrande.
Strategin belyser i stort de utmaningar som den regionala utvecklingen i
Västmanland står infür inom de tre målområdena välmående, tillgängligt samt
nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland.
Utmaningarna kring kollektivtrafiken skulle kunna belysas ytterligare i strategin. I
Västmanland är det en stor andel av arbetskraften som pendlar och ftjr att detta
ska vara mer hållbart ur miljösynpunkt behöver altemativa, miljövänliga och
tidseffektiva alternativ till personbilen finnas. För mindre kommuner påverkar
även pendlingsmöjlighetema kompetensförsörjningen där efterfrågad kompetens
inte alltid är bosatt inom den egna kommunen. Även många av skolelevema
pendlar till sin utbildning. En väl utbyggd kollektivtrafik underlättar därftir
elevernas utbildningssituation.
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Ett annat område som ytterligare skulle kunna belysas är den digitala
infrastrukturen, med utbyggnad av snabbt bredband, som är av betydelse för att
kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser som ökar möjligheten att locka kompetent
personal. Det är även av vikt ftjr möjligheten att bo och verka på landsbygden.
Även miljön gynnas om resor kan ersättas av digitala mötesplatser som kräver
snabbt bredband. Detta borde lyftas mer i strategin.
Strategin bör även ta upp behovet av att driva på utvecklingen av välfÌirdsteknik
och e-hälsa inom vård och omsorg samt vikten av att underlätta och stärka
förutsättningama för Mälardalens högskola att satsa mer på forskning och
metodutveckling inom äldre- och funktionshinderområdet.

Vidare har Västmanlands län utmärkt sig genom att samtliga kommuner har haft
ett högt mottagande av nyanlända. För Köpings del innebär det att 21,5 Yo av
befolkningen är utrikesfödd vilket är 2,4 o/ohögre än riksgenomsnittet. När en
femtedel av befolkningen är utlandslodd blir integrationen fortsatt viktig aft arbefa
för och bör tydliggöras i den regionala utvecklingsstrategin.
De föreslagna målen och delmålen är i sin helhet relevanta für utvecklingen och
kan bidra till tydlighet inom regionens samverkan. Köpings kommun vill dock
göra ftiljande medskick inför fortsatta arbetet med utvecklingsstrategin.

Delmålet att öka antalet elever som fullföljer sina studier med godkända resultat
bör definieras för att enklare kunna ftiljas upp.

I remissversionen omnämns svårigheter om medeltemperaturen höjs med mer än
två grader. Idag är det att helst hålla ökningen under en och en halv grad man talar
om. (Parisavtalet)
Ett av strategins delmål är att öka andelen barn och vuxna som anger att deras
hälsa är bra eller mycket bra. I samband med detta mål skulle utmaningen med
den ökade åldrade befolkningen, att vi överlever svåra sjukdomar och lever längre
med kroniska sjukdomar kunna belysas. Den ökande psykiska ohälsan hos
befolkningen är också en utmaning. Många äldre lider av psykisk ohälsa och
ensamhet. Det hnns även äldre med behov och diagnoser relaterade till alkohol.
Strategin skulle kunna innehålla satsningar pä att förebygga och minska psykisk
ohälsa, ensamhet och alkoholmissbruk bland äldre i Västmanland.

Språk, struktur och omfång bedöms lättforståeligt, under forutsättning att
mottagaren är insatt i dessa frågor. Med en annan mottagare kan språket i strategin
vara en aning komplext.
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