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Remiss – Regional utvecklingsstrategi
Västra Götaland 2021–2030
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala
utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och
med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin
innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.
Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner,
kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från
dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag1
om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.
Mer information om hur förslaget på regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030
tagits fram, finns på www.vgregion.se/samtalvg2030
Vi är medvetna om att utvecklingen av covid-19 påverkar era verksamheter och har därför förlängt
remissperioden till 30 september. Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på remissen.

Så svarar ni
Västra Götalandsregionen önskar svar på remissen senast den 30 september 2020. Svaret skickas
in i wordformat (döpt med er organisations namn) till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange
diarienummer RS 2018–0544 och organisationens namn i ämnesraden. Ange även kontaktperson
för ert remissvar.
Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta
upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera
kortfattat. Vi önskar att ni beaktar följande i era svar:
•
•

1

Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för
omställning till ett hållbart samhälle?

Regionrapporten ”Vår bästa tid är nu” 2018 och uppföljaren ”Var det bättre förr?” 2020.

•
•

•
•

Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast för gemensamma
insatser framåt?
Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för gemensamma insatser
för de kommande fyra åren?
Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till strategins genomförande?
Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av strategin.
Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?

Så behandlas synpunkterna
Västra Götalandsregionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att
remissperioden är slut. Vi presenterar en samlad bild av remissvaren på www.vgregion.se/rusremiss. Under hösten 2020 tar vi fram en uppdaterad version av strategin som behandlas i
beredningen för hållbar utveckling (BHU)2 och regionstyrelsen. Beslut om strategin tas på
regionfullmäktige våren 2021.
Synpunkter i remissvaren kommer även tas till vara i Västra Götalandsregionens
programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027
och i arbetet med att ta fram en strategi för innovation/smart specialisering.

Remisshandlingar
•
•
•
•
•

Missiv med frågor och sändlista (det här brevet)
Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030
Bilaga 1. Förutsättningar för hållbar regional utveckling i Västra Götaland
Bilaga 2. Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den regionala
utvecklingsstrategin
Bilaga 3. Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.vgregion.se/rus-remiss.
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Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är en gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen
och kommunalförbunden i Västra Götaland.

Presentation av förslaget
I slutet av april/början av maj kommer vi att arrangera ett digitalt möte för att presentera förslaget
och ge möjlighet att ställa frågor. Datum och anmälningslänk kommer att läggas upp på
www.vgregion.se/rus-remiss.
Ett presentationsmaterial om förslaget på regional utvecklingsstrategi, finns tillgängligt för alla
som vill använda det, på www.vgregion.se/rus-remiss.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Jakobsson, 0707-23 23 87,
maria.v.jakobsson@vgregion.se.
Vi ser fram emot att ta del av era remissvar!
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör

Helena L Nilsson
Regionutvecklingsdirektör

Sändlista
Västra Götalands 49 kommuner
Boråsregionens kommunalförbund1
Business Region Göteborg1
Fyrbodals kommunalförbund1
Göteborgsregionens kommunalförbund1
Skaraborgs kommunalförbund1
Almi Företagspartner Väst AB
Arbetsförmedlingen
Balthazar Science Center
Boverket
Chalmers
Coompanion Fyrbodal2
Coompanion Göteborg2
Coompanion Sjuhärad2
Coompanion Skaraborg2
CSR Västsverige
Dalenium Science Center
Drivhuset3
Energimyndigheten
EDCS
ESF-rådet
Företagarna Västra Götaland
Göteborgs universitet
Göteborgsregionen social ekonomi
Havs- och vattenmyndigheten
Hela Sverige ska leva Göteborg
Hela Sverige ska leva Fyrbodal
Hela Sverige ska leva Sjuhärad
Hela Sverige ska leva Skaraborg
Hushållningssällskapet Västra Götaland
Högskolan Borås
Högskolan Skövde
Högskolan Väst
Innovatum
Johanneberg Science Park
Jordbruksverket
Jämställdhetsmyndigheten
Kungsbacka kommun
Lindholmen Science Park
LO-distriktet i Västsverige
LRF Västra Götaland
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Molekylverkstan Science Center
Navet Science Center
1

Kommunalförbunden ombeds att svara med
utgångspunkt i det delregionala perspektivet.
2

Vi önskar samberett svar från
Coompanion

Oslo kommune
Region Halland
Region Jönköping
Region Skåne
Region Stockholm
Region Värmland
Region Örebro
RF SISU Västra Götaland
Riksantikvarieämbetet
RISE
Sahlgrenska Science Park
Samordningsförbunden i Väster
Samrådet för nationella minoriteter
Samrådet för funktionshinder
Samrådet för hbtq
Samrådet för mänskliga rättigheter
Samrådet för barnrätt
Science Park Borås
Science Park Skövde
Skogsstyrelsen
Skoopi Göteborgsregionen
SLU i Skara
Social ekonomi Fyrbodal
Social ekonomi Sjuhärad
Sociala Ekonomins Nätverk i Skaraborg
Svenskt näringsliv Västra Götaland
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Svinesundskommittén
TCO
Tillväxtverket
Trafikverket
Ung företagsamhet4
Unionen
Universeum science center
Vinnova
Vision Västra Götalandsregionen
Viken fylkeskommune
Västra Götalands bildningsförbund
Västsvenska handelskammaren
YH myndigheten
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Vi önskar samberett svar från
Drivhusen
4
Vi önskar ett samberett svar från Ung
företagsamhet

