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Yttrande angående: Remiss – Regional utvecklingsstrategi för 

Västmanlands län 
 

Den regionala utvecklingsstrategin, är en övergripande och långsiktig strategi, som pekar ut hur 

- Region Västmanland, kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning, 

föreningsliv och civilsamhälle - tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla vårt 

län. 

 

VafabMiljö har följande synpunkter: 

 

• Beskriver strategin de utmaningar den regionala utvecklingen i Västmanland står inför? 

Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv hade vi gärna sett den lite mer utförlig. Det hänvisas till 

de globala hållbarhetsmålen men vad avser den ekologiska dimensionen skulle fler och 

kraftfullare åtgärder behöva belysas. Ur ett miljöperspektiv bör samhällsservice och 

tillgänglighet värnas. 

 

• Är de föreslagna målen och delmålen relevanta? 

De är relevanta, men inte tillräckliga för att nå det övergripande. Framförallt saknas det 

nationella miljömålet God bebyggd miljö. VafabMiljö vill belysa vikten av att öka de cirkulära 

flödena och anser att det bör vara ett prioriterat mål. Ett annat prioriterat mål bör vara att se över 

spårbunden trafik. 

 

• Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 

Ja övergripande. VafabMiljö delar uppfattningen i punkten ”5.2. samverkan och dialog”, och att 

de utmaningar länet står inför kräver att beslutsfattare och ledare vågar samverka och samarbeta 

och fatta modiga och viktiga politiska beslut. Men för att strategin ska fungerar styrande för 

Region Västmanlands verksamhet, vägledande för kommunerna, inspirerande för företag, 

lärosäten, folkhögskolor, föreningar, organisationer och civilsamhället så bör den tydligare och 

mer konkret visa på de utmaningar som finns inom den ekologiska hållbarheten, och tydliggöra 

vilka möjliga åtgärder och förändringar som förväntas av aktörerna. 

 

 

• Är struktur, omfång och språk förståeligt och lättbegripligt? 

Ja, det är enkelt, lättförståeligt och beskriver hur den ska användas. 
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Beslut om detta remissvar har fattats av Linda Gårdstam enhetschef Planering. I beredningen av 

detta ärendet har flera medarbetare på VafabMiljö lämnat synpunkter. 

 

 

Med vänlig hälsning 

VafabMiljö Kommunalförbund 

 

 

Linda Gårdstam    

Enhetschef    Carl-Gustav Runborg  

    Avfallsplanerare 

 

     

 

 

 


