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Regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län
Region Östergötland välkomnar möjligheten att lämna synpunkter på
Västmanlands läns regionala utvecklingsstrategi. Som två regioner med goda
erfarenheter av samverkan har vi ömsesidigt intresse av att samspela för att få
bästa möjliga utveckling i vår del av landet. Då är det viktigt att Östergötlands
och Västmanlands läns rumsliga strategier är samordnade, vilket sker inom
ramen för den numera väl etablerade samverkan i Östra Mellansverige (ÖMS
2050). Att denna lyfts fram i regional utvecklingsstrategin för Västmanlands län
är en viktig markering om att fortsatt samverkan prioriteras. Region
Östergötland ser positivt på detta då frågorna om funktionella storregionala
samband, som på många sätt ger ramarna för det utvecklingsarbete som kan ske
i den egna regionen också är viktiga för Östergötland.
Utöver de geografiska aspekterna som ryms inom ÖMS 2050 pågår en värdefull
samverkan mellan länen i arbetet med att identifiera och förbättra förutsättningar
för länens styrkeområden inom näringslivet. Det handlar både om
metodutveckling och ibland också om samordnade insatser. Att vidareutveckla
detta område och ännu tydligare koppla ihop det med förstärkningar av de
storregionala sambanden är något som Region Östergötland ser som viktigt att
samverka kring.
Region Östergötland är för tillfället mitt i arbetet med att revidera den regionala
utvecklingsstrategin för Östergötland och många av de frågor lyfts fram i
utvecklingsstrategin för Västmanlands län är sådant som också ska hanteras i
Östergötlands arbete. Det gäller bland annat frågan om hur en regional
utvecklingsstrategi kan och bör följas upp, för att den verkligen ska fungera som
stöd i det regionala utvecklingsarbetet. Här kan det finnas behov av
erfarenhetsutbyte och metodutveckling i samverkan mellan regionerna.
Generellt sett anser Region Östergötland att förslaget till utvecklingsstrategi ger
en god bild av förutsättningar, möjligheter och ambitioner för den regionala
utvecklingen i Västmanlands län, och de olika perspektiv som bör belysas finns
med. Att få ta del av förslaget har också gett oss i Region Östergötland
värdefulla möjligheter att reflektera över arbetet i Östergötland.
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