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Remiss regional utvecklingsstrategi för
Västmanlands län
Region Västmanland har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi
(RUS) för Västmanlands län. Strategin har tagits fram genom en bred dialog med
länets kommuner, företag, lärosäten, folkhögskolor, föreningar, organisationer och
civilsamhäflet. Förslaget skickas nu ut på remiss under perioden maj-oktober 2019.
Vi tar tacksamt emot synpunkter på strategin.

Bakgrund
Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. 1
uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi i samråd med länets
aktörer och samordna insatserna för genomförandet Arbetet med regional
utveckling är till för alla i länet
Syfte och innehåll
Den regionala utvecklingsstrategin, är en övergripande och långsiktig strategi, som
pekar ut hur vi Region Västmanland, kommuner, näringsliv, myndigheter,
universitet, folkbildning föreningsliv och civilsamhälle tillsammans vill möta
regionens utmaningar och utveckla vårt län.
—

—

Läsanvisning
Strategin innehåller vår vision: Ett Hvskraftigt Västmanland
Visionen uppnås genom tre målområden:
•
Ett välmående Västmanland
• Ett tillgängligt Västmanland
• Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland.
1 strategin beskrivs även hur arbetet genomförs genom delmål och prioriterade miti.
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Region 1

Västmanland

Hur svarar jag?
Region Västmanland ser gärna att du särskilt bedömer och lämnar synpunkter på
följande frågor:
•
•
•
•

Beskriver strategin de utmaningar den regionala utvecklingen i Västmanland
står inför?
År de föreslagna måleri och delmålen relevanta?
Bidrar målen till att regionen gr ett tydligt fokus i arbetet framåt?
Är struktur, omfång och språk förståeligt och lättillgängligt?

Svaren kan lämnas in digitalt i ett svarsformulär eller per post:
www.regionvastmanland.se/rusremiss
Region Västmanland
Remissvar Regional utvecklingsstrategi (RUS)
721 89 Västerås
Vi önskar ert svar senast 2019-10-15

Hur behandlas synpunkterna?
Region Västmanland sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna i
projektets arbetsgrupp, som arbetat fram förslaget till strategin. Av resursskäl har vi
inte möjlighet att återkoppla till varje enskilt yttrande.
Efter remissperioden utarbetas en ny version av strategin, som sedan kommer att
behandlas av regionstyrelsen och beslutas av regionfullmäktige.

Frågor
Välkommen att kontakta:
David Lundgren,
Regional utvecklingsstrateg,
Centrum för regional utveckling. Region Västmanland
rus@regionvastmanland.se

Remisshandlingar
• Remissversion av Regional utvecklingsstrategi avVästmantands län
• Missiv (detta brev)
Med vänliga hälsningar,

Maria Linder,
Regional uwecldingsdirektör,
Centrum för regional utveckling. Region Västmanland
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iW%kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrel sen

Ledningsutskottet

2019-08-28

Sid. 134

Plats och tid

Stora sammanträdeswmmet, Kommunhuset den 28 augusti 2019
kl. 08:30- 11:40

Beslutande

Lena Lovén Rolén (5). ordförande
Helena Oling (5), vice ordförande
Carina Sindor (L)
Elisabeth Åberg (L). § 110—126
Ewa Olsson Bergstedt (SD), ej § 120 pga. jäv

Övriga deltagare

Roger Ingvarsson (5), ej tjänstg. ers. § 110-119, § 121—134, § 136
tjunstg. ers. § 120, § 135,
Bo Öberg (M), ej tjänstg. ers. § 110—126, tjänstgörande ers. § 127—136
Elias Lindbäck, beredskapssamordnare § 117
Johan Orrbo, IT-strateg § 117
Anna Charlier, personalchef § 110—114
Marie Tollefsen Markström, kommunchef
Tarja Isomäki, kommunsekreterare
Christine Larsson, kommunsekreterare

Utses att justera:

Carina Sdndor (L) och Helena Öling (5)

Plats och tid

Kommunkontoret den 3september2019 kl. 16:30

Underskri fter:
Sekreterare

Paragrafer

§ 110—136
Ordförande
Le aLovénR Ién(S)

.4det

lusterande

Carina Såndor (L)
Delegationsbesluc:

§ 110—134, § 136

Helena Oling (5)
35

§ 112 Tecknande av lokalt koltektivavtal Räddningstjänst i beredskap
(RiB 19)— samråd, Delegationsnummer P2
§ 113 Tecknande av lokalt kollektivavtal vårdförbundet 2019— samråd,
Delegationsnummer P2
§ 114 Tecknande av lokalt kollektivavtal krisheredskap, Kommunal
samråd. Delegationsnummer P2
§ 122 Remiss regional utvecklingsstrategi, delegationsnummer A 20
—
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Sid. 150

KS 2019-433-106

Remiss regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län
Region Västmanland önskar synpunkter på den föreslagna strategin, Regional
utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanland. En tjänsteskrivelse finns upprättad i
ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5) och Carina Sindor (L).
Carina Sndor (L) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella
ändringar i yttrandet, att avge svar enligt upprättat yttrande.
Ordiliranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.
Ledningsutskottet beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i yttrandet.
att avge svar enligt upprättat yttrande.
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Remissyttrande
Diarienummer KS 2019-433-106

Remissvar regional utvecklingsstrategi
för Västmanlands län
Skinnskattebergs kommun har tagit del av förslaget till regional utvecklingsstrategi för Västmanlands
län. Kommunen finner förslaget i stora delar väl genomarbetat och det finns en tydlighet i hur vision
och mål skall uppnås, vidare har målen ett tydligt fokus utifrån Agenda 2030.
Skinnskattebergs kommun anser att strategin väl beskriver de utmaningar den regionala utvecklingen i
Västmanland står inför. Dock anser Skinnskattebergs kommun att den i stora delar är skriven ur ett
storstadsperspektiv, t.ex. s. 21, första stycket, där bör hållbara städer ändras till hållbara samhällen.
Likaså vad gäller kollektivtrafik där kollektivtrafikens andelar också behöver ökas på landsbygden och
inte endast i stan. Vi ser att projektet Framtidens kollektivtrafik i stort utgår från Västerås
befolkningsökning. Vidare saknas en tydlig bild av vem som ansvarar för vad, hur skall samarbetet
mellan aktörerna se ut, i flera av målen är kommunerna huvudman, såsom skola, ekonomisk utsatthet
etc.
Skinnskattebergs kommun anser att skrivningen av det tredje målområdet behöver funderas över, ordet
tillväxtdrivet har lite av ett föråldrat ekonomitänk, inte omvärldsorienterat och nytänkande, vi ser
gärna en koppling till hållbarhet som beskrivs på s. 12 och s 21, och föreslår “Ett nyskapande och
hållbart Västmanland”. Det går bättre i takt med Agenda 2030 och pekar tydligare mot en vilja att
förnya.
Vidare ser Skinnskattebergs kommun att det för flera av målen inom klimat och energi finns
beröringspunkter mellan Länsstyrelsens uppdrag och mål, det vore önskvärt med ett förtydligande i det
frågorna.
1 länet finns ett rikt kulturliv och ett stort kulturarv, detta har stor betydelse för framtida utveckling,
Skinnskatteberg finner det önskvärt med tydligare och en mera förpliktigande skrivning under
rubriken, Ett livskraftigt Västmanland, stycke 2, s 7. Vi föreslår;
1 Västmanland 2030 ser vi ett län som ger stark och tydlig hftkraftför (le konstnärliga utnycken och
de kreath’a näringarna. Alla åldrar har nära tillgång till kultur, både som utövare och medskapare för
att växa som individer och kulnerkonsumenterpå lika villkor i hela länet. Kulturen är ett
sammanhållande kitt soiti utvecklar och fördjupar den demokratiska dialogen i
sanihällsomvandlingen. Ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas i Västmanland
stärker den hållbara samhällsutvecklingen.

Även på s 19 önskar vi tillföra mera till andra meningen i andra stycket t.ex.;
Kulturen jfr en drivande faktor i samhällsutvecklingen genom att kulturinstitutioner, kulturmiljöer och
nya, innovativa miljöer kan utvecklas för näringsliv, boenden, bildning och rekreation.

Skinnskatteb’F
ommun
.

S:rcs).atn

Remissyttrande
Datum 2019-07-19
Diarienummer KS 2019-133-106

Ett stort och viktigt område som i stort sätt helt lämnats utanför förslaget till strategi är idrottens
betydelse, där önskar Skinnskatteberg att detta område tas in i strategin, med t.ex. skrivningar som:

1 Västmanland finns välmarkerade vandrbigs-, cykel-, kanot- och rid lederför att aktivt utveckla
foikhälsa och hållbar turism och soinförbindelselänkar mellan de kulturhistoriska miljöerna.
Varda gsmotion, frU«fisliv och idrott har självklara platser både i äldre och nyare bebyggelse och är
lätta art nå och nyttja för alla.

Några redaktionella kommentarer:
•
•
•

Det bör redan på försättsbladet framgå under vilken period strategin gäller
Det finns ett antal stavfel och meningsbyggnadsfel i dokumentet
Det hade varit önskvärt an inlagda bilder, framförallt Agenda 2030 bilder, vore större

1 förslaget saknas enligt Skinnskattebergs kommuns beskrivningar av följande:
•
•
•
•
•

Hur övergdpande mål skall brytas ner
Åtgärder inom respektive område
Resurser för genomförande
Vilka som ansvarar för genomförande
Hur kommande års måluppfyllelse skall redovisas, uppföljning

