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Ärendebeskrivning
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 för det gemensamma regionala
utvecklingsarbetet i Västra Götaland fram till 2030. Västra Götalandsregionen vill ha svar
senast 30 september 2020.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret gör en samlade bedömning att Västra Götalandsregionens
utvecklingsstrategi är bra på en övergripande nivå och att den täcker in områden som utgör
utmaningar för både offentlig sektor och näringsliv.
Målet för strategin; Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett
hållbart samhälle, stämmer bra överens med både kommunens Agenda 2030 arbete och
Alingsås vision 2040.
Det urval av långsiktiga prioriteringar som beskrivs i den Regionala utvecklingsstrategin
omfattar de utmaningar som är viktigast för gemenasamma insatser framåt för ett hållbart
samhälle. Det är bra att strategin inte är lika bred som föregående strategi, utan att det har
gjorts prioriteringar.
De kommande fyra årens Kraftsamlingarna kring fullföljda studier, digitalisering, elektrifiering
samt cirkulära affärsmodeller, är viktiga val att högprioritera och rikta resurser och
samverkan. Dock saknar vi tydlighet kring samhällsplanering, folkhälsa och mänskliga
rättigheter.
De vägledande principerna är bra och om de implementeras på ett bra sätt kommer de att
bidra till strategins genomförande. De stämmer väl överens med Alingsås kommuns
värdegrund.
Alingsås kommun har möjlighet att bidra med kompetens inom de forum som finns för
samverkan idag. Det är viktigt att använda de forum som redan finns. Det är viktigt att lyfta
fram framgångsrika exempel från olika aktörer, t ex kan Alingsås kommun bidra med
kompetens och bra exempel inom digitalisering som exempelvis Arena för lärande.
För ett framgångsrikt genomförande av strategin bör det finnas en tydlig förankring mellan
regional och kommunal nivå. Det gäller såväl inom den politiska arenan samt inom och
mellan organisationer.

Det är viktigt att regionen och kommunalförbunden samarbetar så strategins ambitiös mål
ska bli verkligt. Det behövs en kontinuerlig dialog och samverkan på alla nivåer.
Förslag till regionalutvecklingsstrategi ger större möjlighet till omställning och det är särskilt
viktigt i nuvarande kris med stor samhällspåverkan av effekter av pågående covide -19.

Ekonomisk bedömning
Förslag till yttrande över remissen innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets remissvar daterat den 18 augusti 2020 antas som
kommunstyrelsens svar till remissen Västra Götalands regionen utvecklingsstrategi 20212030.

Beslutet ska skickas till
Västra Götalandsregionen, regionstyrelsen@vregion.se diarienr RS 2018-0544
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