
Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi för 
Västra Götaland 2021-2030



Presentationen innehåller tre delar

Del 1: Om remissen, hur man svarar och hur inkomna synpunkter behandlas

Del 2: Presentation av förslaget på regional utvecklingsstrategi 2021-2030

Del 3: Framtagandet av strategin – utgångspunkter och process



Del 1. Om remissen, hur man svarar och hur 
inkomna synpunkter behandlas



Så går remissen till

Remissperiod: 6 april till 30 september

200 remissinstanser

Remisshandlingar finns på 
www.vgregion.se/rus-remiss

Remissvaren bereds under hösten 2020

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är 
ansvarigt politiskt beredande organ

Regionfullmäktige (RF) tar våren 2021 beslut 
om regional utvecklingsstrategi 2021-2030 

http://www.vgregion.se/rus-remiss


200 remissinstanser

Kommuner och kommunalförbund

BRG, Almi, Västsvenska handelskammaren, 
Företagarna, Vinnova, Coompanion

Länsstyrelsen, AF, Trafikverket, ESF-rådet, 
Tillväxtverket, Skogsstyrelsen

Högskolor och universitet, folkhögskolor, 
naturbruk, bildningsförbund, science park och 
science center

Social ekonominätverk, Hela Sverige ska leva, 
MR-samråden, fackliga organisationer

Storstadsregioner och grannregioner



Remisshandlingar 
www.vgregion.se/rus-remiss

Missiv med frågeställningar samt lista över alla remissinstanser

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

http://www.vgregion.se/rus-remiss


Frågeställningar att besvara i remissvaret

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?



Nästa steg i framtagandet 

Samtalen fortsätter under 2020 om hur vi får 
till ett kraftfullt gemensamt genomförande

Hållbarhetsbedömning görs av remissförslaget, 
bland annat utifrån Agenda 2030

Behandling av remissvaren hösten 2020

Regionfullmäktige tar beslut om strategin 
våren 2021

Kickoff för strategin på konferensen Framtid 
Västra Götaland våren 2021



Tidplan för framtagandet av strategin 

Beslut i RFAnalys 
Nulägesbild

Dialog

Samtalstillfällen

Sammanställa 
förslag

Konsultation

Våren 2019 Hösten 2019 Våren 2020

Remissperiod 

Bearbeta 
remissvar

Hösten 2020

Regional 
utvecklings-

strategi 

2021-2030

Våren 2021

Kunskaps-
konferens

Framtid 
VG 2019

Fördjupnings-
dagar

Hållbarhetsbedömning

Politiska samtal Politiska beslut



Del 2. Presentation av förslaget på regional 
utvecklingsstrategi



Regional utvecklingsstrategi 
Västra Götaland 2021-2030

Gemensam strategi för Västra Götalands utveckling

Kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila 
samhället, myndigheter, akademi, VGR

Övergripande mål och långsiktiga prioriteringar 

Vägledande för vår samverkan och  gemensamma insatser 

Ska ses över en gång per mandatperiod



Styrande för Västra Götalandsregionens 
satsningar inom regional utveckling, 
tillsammans med den årliga budgeten

Vägledande och inspirerande för kommuner, 
företag, myndigheter och organisationer 
som verkar för Västra Götalands utveckling

Strategin är



Utgångspunkt i samhällsutmaningar

Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den biologiska 
mångfalden är hotad. Det ställer krav på att minska klimatpåverkande utsläpp 
inom bland annat transportsektorn.

Industrin är starkt internationellt beroende och den globala konkurrensen ökar. 
Utvecklingen inom digitalisering, automatisering och artificiell intelligens innebär 
behov av nya kompetenser.

Det finns en brist på arbetskraft inom privat och offentlig sektor, som riskerar att 
förvärras som följd av åldrande befolkning. Samtidigt saknar många arbete.



Utgångspunkt i samhällsutmaningar (forts.)

Invånarnas tillgång till arbete och samhällsservice skiljer sig allt mer åt beroende 
på var i länet de bor.

De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare 
känner sig inte delaktiga i samhället.

Många barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan god kända betyg. 
En större andel yngre än äldre är inte nöjda med livet och alltför många lider av 
psykisk ohälsa.









Vägledande principer för 
det gemensamma arbetet

Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar 
och möjligheter

Vi ökar invånarnas delaktighet och inflytande 
i samhället

Vi experimenterar för att lära, skala upp och 
implementera

Vi talar med gemensam röst 

Vi är modiga och förändringsorienterade ledare



Del 3. Framtagandet av strategin –
utgångspunkter och process



Tidplan för framtagandet av strategin 

Beslut i RFAnalys 
Nulägesbild

Dialog

Samtalstillfällen

Sammanställa 
förslag

Konsultation

Våren 2019 Hösten 2019 Våren 2020

Remissperiod 

Bearbeta 
remissvar

Hösten 2020

Regional 
utvecklings-

strategi 

2021-2030

Våren 2021

Kunskaps-
konferens

Framtid 
VG 2019

Fördjupnings-
dagar

Hållbarhetsbedömning

Politiska samtal Politiska beslut



Utgångspunkter för framtagandet

Uppdrag från riksdag och regering att fastställa en strategi med mål och prioriteringar för
Västra Götalands långsiktiga utveckling.

Lärdomar från Västra Götaland 2020, bl.a. att vara mer övergripande och peka ut en handfull
gemensamma prioriteringar

Tas fram i bred delaktighet. Delaktighet i framtagandet är en förutsättning för genomförandet.

Utmaningsdriven ansats och Agenda 2030 som ramverk



Vilka områden samlas vi 
kring i den regionala 
utvecklingsstrategin?



Tillbakablick på 2019

Över 900 personer på både politisk nivå och 
tjänstepersonsnivå har deltagit och lämnat 
inspel. 

Fem politiska samtal med RUN:s presidium 
och kommunalförbundens direktioner samt 
BRG:s styrelse

Hearing i regionfullmäktige

Framtid Västra Götaland på temat Ledarskap 
och samverkan i en tid av omställning



Samtalstillfällen 2019
www.vgregion.se/samtal

Fyra delregionala kommunchefssamtal tillsammans 
med kommunalförbunden

VGR:s fem samråd: nationella minoriteter, HBTQ, 
funktionshinder, mänskliga rättigheter & barnrätt

Sociala ekonomins råd, resurscentrum för 
jämställdhet, regionalt samråd integration

Strukturbildsgruppen

Science Park och inkubatorerna.

Digitaliseringsrådet

Klimat 2030 – samordnare och styrgrupp

Näringslivssamordnare på kommunerna

Nätverket för folkhälsostrateger

Landsbygdsaktörer 

Fyra kompetensråd

Nätverket för fullföljda studierna

Rektorsnätverket för lärosätena

EU-forum kommunerna

Konsulära kåren 

Näringslivsfrämjande aktörer via 
seminarie- och samtalsserie

Samordningsförbunden

Näringslivsdialog med RUN

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/samtal-vastra-gotaland-2030/sa-tar-vi-fram-strategin-tillsammans/samtal-under-aret/


Vision 
Det goda livet

Kulturstrategi
Regionalt 

trafikförsörjningsprogram
Strategi för omställning av 

hälso- och sjukvården

Västra Götaland 
2020



Läs mer på www.vgregion.se/samtalvg2030

http://www.vgregion.se/samtalvg2030

