
 
 

 

 

Svar på remiss angående Regional utvecklingsstrategi Västmanland 

Grundläggande i ett framgångsrikt samhälle är trygghet, gemenskap, god och jämlik hälsa – även 

existentiell, entreprenörskap och förvaltarskap. Det vill säga goda livsvillkor. Åtminstone ett av dessa 

perspektiv saknas i förslaget till Regional utvecklingsstrategi för Västmanland – trygghet. Därutöver 

saknas specifika mål och skrivningar inom två områden som har och kommer ha stor påverkan på 

Västmanlands utveckling, psykisk ohälsa samt integration. 

Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter. Alla har rätt att utveckla sin fulla potential. Det är 

viktigt att ha dessa perspektiv med i diskussion och målsättning gällande jämlikhet. Västmanland är 

på många sätt präglat av ojämlikhet, inte minst mellan män och kvinnor, men också mellan olika 

samhällsgrupper och bostadsorter. Kanske en hänvisning kan läggas till i regionala 

utvecklingsstrategin till den statistikbok ”Fakta om kvinnor och män i Västmanland”, som Region 

Västmanland gör tillsammans med Länsstyrelsen och Tillväxtverket? Skillnader mellan kvinnor och 

män bör synliggöras ytterligare, vilket är en förutsättning till förändring. 

För att fler ska klara skolan och höja utbildningsnivån i länet samt för att stärka integration är stärkta 

språkkunskaper en framgångsfaktor. Mål kopplade till språk och läsning behövs därför. Att 

integrationen förbättras så att människor snabbare kommer i arbete och in i samhällsgemenskapen 

borde belysas ytterligare i texten, inte minst utmaningarna som finns. Integrationen borde också 

kunna särredovisas och belysas via de mål som redan finns. 

Vi anser att ett stycke kopplat till trygghet ska läggas till. Det handlar om mobbing och kränkningar, 

om att våga vistas utomhus, om att kunna lita på att det finns plats på äldreboendet och förskolan, 

för att ta några exempel. Det finns en stark koppling mellan trygghet och goda livsvillkor – inte minst 

för att höja skolresultaten.  

Det framgår att social sammanhållning krävs för att ett samhälle ska fungera. Vi anser att 

gemensamma värderingar som alla människors lika värde och unika behov, att göra sitt bästa samt 

att vara rädd om sina medmänniskor också är viktigt när det gäller den sociala sammanhållningen 

och borde belysas i stycke 2.2. 

För en väl fungerande arbetsmarknad och välfärd är villkoren för näringsliv och företagande viktigt. 

Så att människor finner det mödan värt att driva företag och helst dessutom vill expandera så att 

arbetstillfällen växer till. Ofta vanligt förekommande synpunkter från små och medelstora företag är 

möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Vi saknar skrivningar om detta och önskar att 

åtminstone en dialog och utbildningsinsats ska genomföras i länet under perioden om på vilket sätt 

och hur offentlig upphandling skulle kunna stärka Västmanland gällande såväl ekonomi och miljö som 

människors välmående. 

Ett av vår tids största hot för såväl befolkningens hälsa som kompetensförsörjning saknas i förslaget – 

den psykiska ohälsan med medföljande höga sjukskrivningstal och unga som inte klarar skolan. 

Stressrelaterad ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige. Västmanland har 

generellt sett sämre hälsotal jämfört med riket, i synnerhet när det gäller undvikbara sjukdomar. Att 

vända trenden med psykisk ohälsa kräver samarbete över alla gränser, men även fakta och kunskap  



 
 

samt tillgång till kompetens. Samverkan är en strategi för att motverka den psykiska ohälsan. Vi 

önskar ett delmål kopplat till stärkt samverkan i länet mellan kommun, region, stat, näringsliv och 

civilsamhälle. 

Att endast ha minskade utsläpp som miljömål är allt för smalt, då detta skulle kunna ha motsatt 

effekt på annat miljömål. Vi inser att det finns en svårighet i att nya nationella mål ska tas fram, men 

fram till dess skulle Västmanland antingen kunna hålla fast vid nuvarande miljömål alternativt utgå 

från miljömål kopplade till Agenda 2030. Fokusområden, till exempel vatten, kan utlysas gemensamt 

med länsstyrelsen för förslagsvis ett år i taget. Där hela Västmanland fokuserar särskilt på något 

område. 

Kollektivtrafikens mål handlar om att utöka marknadsandelen. Vi vill att det ska finnas underliggande 

mål för att mäta tillförlitlighet och attraktivitet, vilket kan läggas in i texten. Det ska gå att lita på att 

tåget eller bussen går i tid och att det finns plats. Bättre platser för att parkera cykel eller bil vid 

hållplatsen, liksom ökad trafiksäkerhet vid busshållplatser är andra faktorer som ökar attraktiviteten. 

Vi anser att strukturen i dokumentet är otydlig och upprepningar förekommer. Framför allt gällande 

kapitel ”Inledning” ”Västmanland idag” och ”Gemensamma utgångspunkter”.  

Det är också förvirrande med en vision som är snarlik den för Region Västmanland. Vi föreslår att det 

ska vara samma vision för Region Västmanland och i den regionala utvecklingsstrategin. Inte minst 

utifrån att Region Västmanland poängterar att vi alla tillsammans är Västmanland. Det är bra att 

processen för framtagandet varit bred och inkluderande. Dock borde de som till slut ska fatta beslut, 

politiken och fullmäktiges ledamöter ha inkluderats tidigare. 

Omfånget på dokumentet är bra liksom antalet mål. 

Sammanfattningsvis områden med förslag på tydligare skrivningar alternativ mål: 

Trygghet, gemensamma värden, jämställdhet, språkkunskaper, integration, offentlig upphandling, 

psykisk ohälsa, samverkan, miljö, kollektivtrafik, innehåll och struktur. 
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