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Diarienummer RS 2018–05444  

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. 

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
mailto:regionstyrelsen@vgregion.se


 

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/rus-

remiss. 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 

 

2 Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är en gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen 

och kommunalförbunden i Västra Götaland.  

http://www.vgregion.se/rus-remiss
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Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.vgregion.se/rus-remiss. 

  

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   Helena L Nilsson 

Regiondirektör   Regionutvecklingsdirektör 
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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  
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