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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anna Hallberg  
0171-62 54 71 
anna.hallberg@enkoping.se 

Region Västmanland 
 

Remiss - Regional utvecklingsstrategi (RUS) för 
Västmanlands län 

Beslut 
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 2 oktober som svar på Remiss – 
Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanlands län.  

Beskrivning av ärendet 
Region Västmanland har arbetat fram ett förslag till en regional utvecklingsstrategi 
för Västmanlands län. Strategin har tagits fram genom bred dialog med länets 
kommuner, företag, lärosäten, föreningar, organisationer och civilsamhället. 
Förslaget har varit på remiss under sommaren/hösten 2019.  

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande och långsiktig strategi som 
pekar ut hur aktörer i regionen tillsammans ska möta regionens utmaningar och 
utveckla länet. 

Strategin innehåller visionen om ett livskraftigt Västmanland. Visionen ska uppnås 
genom tre målområden: 

• Ett välmående Västmanland 
• Ett tillgängligt Västmanland 
• Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland 

I strategin beskrivs även hur arbetet ska genomföras genom delmål och 
prioriterade mål.  

Enköpings kommuns yttrande 

Enköpings kommun ställer sig positiva till att ha fått ta del av Region Västmanlands 
regionala utvecklingsstrategi. Det är intressant att se att vi står inför många 
liknande utmaningar i hela Mälardalen.  

Utifrån det vill Enköpings kommun särskilt belysa vikten av samverkan mellan 
regionerna i det regionala utvecklingsarbetet. Enköpings kommuns ingår, 
tillsammans med Västerås, Eskilstuna och Strängnäs, i samarbetet Fyra 



   2 (2) 

  
  

 

Mälarstäder. I det arbetet är det tydligt att arbetet på den regionala nivån inte alltid 
taktar.  

Region Uppsala arbetar i dagsläget med att ta fram en regional utvecklingsstrategi 
(RUS) som under våren/sommaren 2020 kommer att skickas på remiss. Enköpings 
kommun vill uppmana till ökad dialog och samverkan mellan regionerna i det 
regionala utvecklingsarbetet. Frågor som särskilt anses aktuella för ökad 
samverkan är frågor som sträcker sig över länsgränser så som infrastrukturfrågor, 
kraftförsörjning och grönstruktur.  

 

På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Ingvar Smedlund  
Ordförande i kommunstyrelsen 
  
 
Beslutet tas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt C.8 
Beslutad 13 november 2018 (KS2018/702) 
 
Kopia till: 
rus@regionvastmanland.se 
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