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EKONOMISK ANALYS
Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som inte i sig innehåller
några ekonomiska beskrivningar eller åtaganden. I strategin finns ett uttalat mål att
regionen ska bli ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle, vilket även
innefattar att öka andelen hållbara resor. Detta ligger i linje med Västtrafiks vision.

BAKGRUND
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma
regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som är ute på
remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin
Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.

ÄRENDEGENOMGÅNG
Den regionala utvecklingsstrategin har ett övergripande mål: Tillsammans gör vi Västra
Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle.
Strategin utgår från ett antal utmaningar för regionen: klimat och miljö, internationellt
beroende industri och ökande global konkurrens, brist på arbetskraft med efterfrågad
kompetens, regionala skillnader i tillgänglighet, ökande socioekonomiska klyftor, och
färre elever med godkända betyg samt psykisk ohälsa.
Genom att tillämpa fyra långsiktiga prioriteringar (bygga kompetens, stärka
innovationskraften, knyta samman Västra Götaland och öka inkluderingen), fyra
tvärsektoriella kraftsamlingar (fullföljda studier, digitalisering, elektrifiering och
cirkulära affärsmodeller) samt fem vägledande principer, ska strategin leda till
måluppfyllelse.
Västtrafik ser positivt på strategin, den har höga ambitioner och innebär att Västra
Götaland ska vara ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle. Västtrafik
anser dock att kopplingen till hållbara resor och transporter skulle kunna göras ännu
tydligare inom alla delar av strategin. Samtidigt pekar strategin på vikten av samverkan,
mod och att utveckla nya arbetssätt, något som Västtrafik ställer sig bakom.
//
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Hej,
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021‐2030 går nu ut på remiss. Er organisation bjuds in att ge ert
svar på remissversionen av strategin. Remissperioden pågår mellan 6 april och 30 september. Bifogat finns missiv
med frågeställningar och sändlista. Ni hittar remisshandlingarna och mer information om remissförfarandet på
www.vgregion.se/rus‐remiss
Har ni frågor om remissen eller remissförfarandet är ni välkomna att kontakta Maria Jakobsson, processledare
regional utvecklingsstrategi, maria.v.jakobsson@vgregion.se.
Vi ser fram emot era svar.
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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.
Strategin ska beslutas av regionfullmäktige och arbetet bereds via beredningen för hållbar
utveckling (BHU). Regionutvecklingsnämnden är ansvarig för att den regionala
utvecklingsstrategin tas fram och att det sker enligt förordningen. Övriga nämnder och
beredningar inom regional utveckling samt nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvården har
löpande fått information om arbetet och getts möjlighet att bidra i processen.
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
Svar på remissen ska inkomma senast den 30 september 2020. Svaret skickas in i wordformat
(döpt med nämnden/styrelsens namn) till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS
2018–0544 i ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert remissvar.

1

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

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:
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?
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 kommer att ge 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 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

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är en gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen
och kommunalförbunden i Västra Götaland.
2

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.vgregion.se/samtalvg2030.

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
Botaniska trädgården
Film i Väst AB
Folkhögskolorna
Förvaltningen för kulturutveckling
Göteborgs Operan AB
Göteborgssymfoniker
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Hälso-& sjukvårdsnämnderna
Kollektivtrafiknämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Naturbruksgymnasierna
Regionteater Väst AB
Regionutvecklingsnämnden
Turistrådet Västsverige
Västtrafik
Partierna som är representerade i fullmäktige i Västra Götalandsregionen
Remissen skickas till ca 200 remissinstanser utanför VGR. Missiv och sändlista finns på
www.vgregion.se/rus-remiss

Göteborg 2020-08-19
Dnr Västtrafik VTM 1-1745-19

regionstyrelsen@vgregion.se.
Dnr VGR RS 2018–0544

Yttrande gällande Remiss – Regional utvecklingsstrategi
Västra Götaland 2021–2030
Västtrafik har tagit del av Remisshandlingen till Regional utvecklingsstrategi
Västra Götaland 2021-2030.
Bakgrund
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma
regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som är ute på
remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin
Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.

Sammanfattning av förslaget
Strategin har en utmaningsdriven ansats. Den är formulerad med utgångspunkt i sex
samhällsutmaningar. Kortfattat kan dessa beskrivas som: Klimat och miljö,
internationellt beroende industri och ökande global konkurrens, brist på arbetskraft
med efterfrågad kompetens, regionala skillnader i tillgänglighet, ökande
socioekonomiska klyftor, och färre elever med godkända betyg samt psykisk ohälsa.
För att lösa utmaningarna kretsar strategin kring ett övergripande mål: Tillsammans
gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle.
Detta definieras i strategin som robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt
fossiloberoende och cirkulärt. För att möjliggöra måluppfyllelse finns ett antal
områden definierade. De består av fyra långsiktiga prioriteringar (bygga kompetens,
stärka innovationskraften, knyta samman Västra Götaland och öka inkluderingen),
fyra tvärsektoriella kraftsamlingar (fullföljda studier, digitalisering, elektrifiering och
cirkulära affärsmodeller) och fem vägledande principer.

Västtrafiks kommentarer
Som strategins övergripande mål är formulerade innefattas såväl ekologisk, social
som ekonomisk hållbarhet. Strategin tar fasta på viktiga strategiska utmaningar för
Västra Götalandsregionen och är framåtsyftande i sin formulering. Målet för strategin
innefattar även att Västra Götaland ska vara ett föredöme för en omställning till ett
hållbart samhälle. Västtrafik ser positivt på ett sådant ställningstagande. Det innebär
ett ökat regionalt fokus på en omställning i den kommunala och regionala fysiska
planeringen där hållbara transporter får en tydlig roll tidigt, vilket också tydliggör
vikten av samverkan.
Västtrafik anser dock att kopplingen till hållbara resor och transporter bör tydliggöras
i fler delar av strategin. Dels eftersom utsläppen från transportsektorn ses som en av
regionens samhällsutmaningar, dels för att vi ser att det finns ett samberoende mellan
regional fysisk planering och en omställning till hållbara transporter. Det är därmed
en förutsättning för måluppfyllnad. Kopplingen kan göras till fler områden än ”Knyta
samman Västra Götaland”.

Det är positivt att strategin ger utrymme för anpassning efter geografiska skillnader
och potential för ökade gång- och cykelresor. Västtrafik ser även positivt på
digitalisering och behov av utveckling kopplat till automatisering, mobilitetstjänster
och effektiva noder. Inom prioriteringsområdet ”Öka inkluderingen” ser vi att
kopplingen mot mobilitet med fördel kan göras tydligare.
När det gäller Västtrafiks verksamhet finns en finns en tydlig koppling mellan de
långsiktiga prioriteringarna och framförallt digitalisering och elektrifiering. Vi saknar
dock en koppling mellan tillgänglighet, hållbara resor och kraftsamlingen för
fullföljda studier. Ökad mobilitet kan bidra till fullföljda studier, där strategin bör
tydliggöra att hållbara resor är prioriterade.
Med anledning av de högt ställda ambitionerna i målet om Västra Götaland som ett
föredöme för omställning till ett hållbart samhälle, behöver strategin tydligare
redogöra för hur de tvärsektoriella kraftsamlingarna bidrar till måluppfyllelsen.
Västtrafik anser att de vägledande principerna på ett föredömligt sätt driver mot
måluppfyllelse och inspirerar till nya arbetssätt i verksamheterna. För att kunna
genomföra en omställning i regionen krävs mod att experimentera, vilket fångas i de
vägledande principerna. Kopplingen till Agenda 2030 bör dock förtydligas
genomgående i strategin.
Slutligen anser Västtrafik att den Regionala utvecklingsstrategin på ett bra sätt
tydliggör vikten av samverkan över organisationsgränser men riktlinjer för hur en
sådan samverkan kan utformas kommer att behöva arbetas fram.

