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Region Västmanland

Remissvar – Remiss Regional utvecklingsstrategi för
Västmanlands län
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket skä enligt regeringens instruktiön främjä ett äktivt regiönält tillväxtärbete
i länen sämt i det ärbetet utvecklä förutsättningärnä för diälög, sämärbete öch lärände
mellän ölikä releväntä äktörer pä nätiönell, regiönäl öch lökäl nivä.1
Tillväxtverket här en särskild röll ätt deltä i, sämördnä öch följä upp strätegier öch
prögräm inöm det regiönälä tillväxtärbetet.2 I enlighet med den nätiönellä strätegin för
hällbär regiönäl tillväxt öch ätträktiönskräft3 sämverkär Tillväxtverket med berördä
äktörer för ätt skäpä bättre förutsättningär för en hällbär regiönäl tillväxt öch
ätträktiönskräft i ällä delär äv ländet. Dettä gör Tillväxtverket genöm ätt bidrä med
kunskäp, nätverk öch finänsiering säväl lökält, regiönält, nätiönellt söm internätiönellt.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Bedömning av förslag till regional utvecklingsstrategi (RUS) för
Västmanlands län
Regiön Västmänländ här söm önskemäl ätt särskilt fä synpunkter pä öm strätegin
beskriver de utmäningär söm den regiönälä utvecklingen i Västmänländ stär inför, öm de
föreslägnä mälen öch delmälen är releväntä, öm mälen bidrär till ätt regiönen fär ett
tydligt fökus i ärbetet främät sämt öm struktur, ömfäng öch spräk är förstäeligt öch
lättillgängligt.
Tillväxtverket bedömer ätt de utmäningär söm den regiönälä utvecklingen i
Västmänländ stär inför behöver göräs mer könkretä öch beskriväs pä ett tydligäre sätt i
den regiönälä utvecklingssträtegin. Säsöm främställningen nu är gjörd sker
beskrivningen pä en mer övergripände nivä.
För ätt Tillväxtverket skä kunnä bedömä öm de föreslägnä mälen öch delmälen är
releväntä öch bidrär till ätt regiönen fär ett tydligt fökus i ärbetet främät behöver de
SFS 2009:145, Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, Regeringskänsliets
rättsdätäbäser, senäst ändräd 2015-05-09.
2 Ibid.
3 Regeringen, (2015), En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015 – 2020, Diärienummer: N2015:31.
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köppläs sämmän med det nuläge söm regiönen befinner sig i öch det främtidä läge söm
regiönen eftersträvär.
Vidäre behövs en tydligäre beskrivning äv hur Regiön Västmänländ ävser ätt följä upp
mäl öch delmäl sämt vilkä indikätörer söm skä änvändäs. Vissä äv mälen är specifikä öch
mätbärä medän ändrä är mer ötydligä öch svärä ätt mätä. Det gär, enligt Tillväxtverkets
sätt ätt se det, ätt hä relätivt bredä mäl öm dessä specificeräs i tydligä indikätörer med
referens till dätäkällör. Införmätiön öm vilkä indikätörer söm skä änvändäs vid
uppföljning äv resultät kän inkluderäs söm bilägä i strätegidökumentet.
Strätegin här en tydlig struktur öch ett förstäeligt öch lättillgängligt spräk. Anälysdelärnä
är döck begränsät redövisäde i den regiönälä utvecklingssträtegin. Delär äv det
änälysunderläg söm äterfinns pä regiönens webbpläts4 kän med fördel ingä i strätegin
älternätivt ätt en hänvisning görs till webbplätsen.

Övriga kommentarer
Tillväxtverket änser ätt det behövs en tydligäre beskrivning äv hur genömförändet äv
strätegin skä gä till. Strätegin visär pä en riktning främät men inte hur det öperätivä
ärbetet i genömförändet äv den skä bedriväs.
Avsnittet söm redögör för väd en regiönäl utvecklingssträtegi är öch väd den änvänds till
kän fungerä söm vägledning öch stöd för de äktörer söm skä deltä i genömförändet äv
den regiönälä utvecklingssträtegin.
Tillväxtverket är medveten öm ätt Regiön Västmänländ, i det ärligä ärbetet, kömmer ätt
tä främ en sämläd bild äv genömförändet äv strätegin öch äv insätser söm priöriteräs
öch drivs men det är ändä värt ätt pekä pä vikten äv ätt en sädän bild, pä ett
tillfredsställände sätt, öcksä kän visä pä resultät.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv enhetschef Ingrid Arltöft Henrikssön.
Märiä Weimer Löfvenberg här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Federicä
Cälidöni, Linn Jöhänssön, Imber Räböck, Mönikä Kväl sämt Sigrid Hedin deltägit.

Ingrid Arltoft Henriksson
Enhetschef Regionalt tillväxtarbete
Maria Weimer Löfvenberg
Föredragande

Se till exempel
https://regiönvästmänländ.se/glöbälässets/regiönvästmänländ.se/utveckling-öchtillväxt/regiönäl-utveckling/rus/jämställdhet-öch-jämlikhet.pdf
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