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Yttrande Regional utvecklingsstrategi
Norbergs kommun tackar för möjligheten att lämna remissvar på förslag
till den Regionala utvecklingsstrategin (Remiss regional
utvecklingsstrategi, RV190860).
I dokumentet finns flera värdefulla ambitioner i ett skeende där vi tyvärr
ser att skillnaderna mellan stad och land tenderar att öka. En plan som
innebär att hela Västmanland utvecklas för fortsatt tillväxt och välfärd är
angelägen, liksom en regional agenda som syftar till att utjämna allt större
skillnader mellan stad och land och invånare i länet.
I vårt remissvar lämnar vi det som vi anser vara bra och lovvärt, vi
framför de områden som Norbergs kommun anser borde fokuseras
mera på i strategin.
Kap 1.3 Ett livskraftigt Västmanland
På sidan 7 i RUS beskrivs länets styrkeområden. Vi har ingen annan
uppfattning än att automation, energi, järnväg och välfärdsteknik är
styrkeområden. I Västmanland finns skogsindustri och även ett
universitet med denna inriktning. I länet är järn- och stålindustrin
påtagligt närvarande. I Norberg är byggindustrin stark med
trävaruindustri samt trapptillverkning. I Norberg domineras näringslivet
av småföretagande, för oss är det ett styrkeområde.
Texten bör kompletteras med ett hela länets perspektiv.
Kap 4.3 Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland (samt
inledningen kap 1,3 sidan 6)
Vår uppfattning är att Mälardalens högskola (Mälardalens tekniska
universitet) behöver öka sin närvaro i Norra Västmanland. Högskolan i
Dalarna är i jämförelse mera påtaglig för Norbergs kommuns
medarbetare och då inom utbildningar för olika välfärdsyrken. Följande
delmål förs in.
Att Mälardalens högskola (Mälardalens tekniska universitet) är hela länets
högskola, bland annat med praktikplatser och partnerskolor.
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Länsstyrelserna har haft i uppdrag av regeringen att redovisat vilka
statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länen som ett
kunskapsunderlag. (Kartläggning av statlig närvaro och service i länen,
En samlad delredovisning, Länsstyrelserna Rapport 2019:23). Av tabeller
samt kartbilder per kommun går det att identifiera ett tydligt mönster.
Staten koncentrerar verksamheter till storstäder samt regionstäder.
Nyligen beslutade staten att Arbetsförmedlingen helt stänger ned
kontoret i Fagersta kommun, vilket innebär att Norra Västmanland med
Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg är utan en fysiskt närvarande
Arbetsförmedling. Arbetssökande vet inte vart de ska vända sig och
några nya aktiva arbetsmarknadsinsatser planeras inte. För Norbergs
kommun var det många år sedan som Arbetsförmedlingen förvann.
Samma sak har det varit med Försäkringskassan och Skattekontoret,
dessa har också försvunnit från Norra Västmanland. Kommunpolistjänst
finns men delas med Skinnskatteberg. Under försommaren nåddes
Norbergs kommun av information om att polismyndigheten i region
Mitt tagit ett inriktningsbeslut om att lämna Norberg med polisens
kontaktcenter (PKC), vilket omfattar ungefär 60 statliga arbetstillfällen.
Att flytta 60 statliga tjänster från Norberg motsvarar omkring 1.500
medarbetare i Västerås sett till andel av befolkningen. Detta är orimligt
och oacceptabelt. För Norbergs kommun är det självklart att det finns en
önskan att behålla statliga tjänster och mot bakgrund av att staten redan
kraftig dragit ned antalet anställda. Frågan handlar om service,
tillgänglighet, trygghet och arbetstillfällen men även om statens
legitimitet i hela Västmanland. Vår uppfattning är att flera av de uppdrag
som länsstyrelserna idag bedriver med fördel kan vara lokaliserade
utanför regionstäderna. Med modern teknik behöver inte alla
verksamheter vara koncentrerade till ett och samma hus i Västerås. Vi ser
flera områden som kan utlokaliseras i Västmanland, vi ger några
exempel. Arbete med civilt försvar och krisledning, klimatanpassning,
natur- och kulturmiljövård, landsbygdsutveckling samt det breda område
som omfattar social hållbarhet.
Ett delmål förs in i dokumentet som tydliggör att staten ska vara närvarande i hela
länet, vilket innebär i länets samtliga kommuner.
Vår uppfattning är att Region Västmanlands verksamheter som syftar till
arbete med regional utveckling och utjämning också bör kunna finnas i
hela länet. Om hela Västmanland ska leva är det angeläget att Region
Västmanland har medarbetare i länets samtliga kommuner som arbetar
med frågor om regional utveckling samt även kollektivtrafikplanering.
Förmodligen finns dessutom medel att spara för regionen då lokalhyror
är lägre i Norberg jämfört med Västerås.
Ett delmål förs in i dokumentet som tydliggör att Region Västmanland ska vara
aktivt närvarande i hela länet, vilket innebär i länets samtliga kommuner.

