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Remissvar – Remiss Regional utvecklingsstrategi för 
Västmanlands län 

 
Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. 
 
Tillvä xtverket skä enligt regeringens instruktiön frä mjä ett äktivt regiönält tillvä xtärbete 
i lä nen sämt i det ärbetet utvecklä fö rutsä ttningärnä fö r diälög, sämärbete öch lä rände 
mellän ölikä releväntä äktö rer pä  nätiönell, regiönäl öch lökäl nivä .1 
 
Tillvä xtverket här en sä rskild röll ätt deltä i, sämördnä öch fö ljä upp strätegier öch 
prögräm inöm det regiönälä tillvä xtärbetet.2 I enlighet med den nätiönellä strätegin fö r 
hä llbär regiönäl tillvä xt öch ätträktiönskräft3 sämverkär Tillvä xtverket med berö rdä 
äktö rer fö r ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r en hä llbär regiönäl tillvä xt öch 
ätträktiönskräft i ällä delär äv ländet. Dettä gö r Tillvä xtverket genöm ätt bidrä med 
kunskäp, nä tverk öch finänsiering sä vä l lökält, regiönält, nätiönellt söm internätiönellt.  
 
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 
 

Bedömning av förslag till regional utvecklingsstrategi (RUS) för 
Västmanlands län 
Regiön Vä stmänländ här söm ö nskemä l ätt sä rskilt fä  synpunkter pä  öm strätegin 
beskriver de utmäningär söm den regiönälä utvecklingen i Vä stmänländ stä r infö r, öm de 
fö reslägnä mä len öch delmä len ä r releväntä, öm mä len bidrär till ätt regiönen fä r ett 
tydligt fökus i ärbetet främä t sämt öm struktur, ömfä ng öch sprä k ä r fö rstä eligt öch 
lä ttillgä ngligt.  
 
Tillvä xtverket bedö mer ätt de utmäningär söm den regiönälä utvecklingen i 
Vä stmänländ stä r infö r behö ver gö räs mer könkretä öch beskriväs pä  ett tydligäre sä tt i 
den regiönälä utvecklingssträtegin. Sä söm främstä llningen nu ä r gjörd sker 
beskrivningen pä  en mer ö vergripände nivä .  
 
Fö r ätt Tillvä xtverket skä kunnä bedö mä öm de fö reslägnä mä len öch delmä len ä r 
releväntä öch bidrär till ätt regiönen fä r ett tydligt fökus i ärbetet främä t behö ver de 

                                                                 
1 SFS 2009:145, Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, Regeringskänsliets 
rä ttsdätäbäser, senäst ä ndräd 2015-05-09. 
2 Ibid. 
3 Regeringen, (2015), En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015 – 2020, Diärienummer: N2015:31. 
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köppläs sämmän med det nulä ge söm regiönen befinner sig i öch det främtidä lä ge söm 
regiönen eftersträ vär. 
 
Vidäre behö vs en tydligäre beskrivning äv hur Regiön Vä stmänländ ävser ätt fö ljä upp 
mä l öch delmä l sämt vilkä indikätörer söm skä änvä ndäs. Vissä äv mä len ä r specifikä öch 
mä tbärä medän ändrä ä r mer ötydligä öch svä rä ätt mä tä. Det gä r, enligt Tillvä xtverkets 
sä tt ätt se det, ätt hä relätivt bredä mä l öm dessä specificeräs i tydligä indikätörer med 
referens till dätäkä llör. Införmätiön öm vilkä indikätörer söm skä änvä ndäs vid 
uppfö ljning äv resultät kän inkluderäs söm bilägä i strätegidökumentet.  
 
Strätegin här en tydlig struktur öch ett fö rstä eligt öch lä ttillgä ngligt sprä k. Anälysdelärnä 
ä r döck begrä nsät redövisäde i den regiönälä utvecklingssträtegin. Delär äv det 
änälysunderläg söm ä terfinns pä  regiönens webbpläts4 kän med fö rdel ingä  i strätegin 
älternätivt ätt en hä nvisning gö rs till webbplätsen. 
 

Övriga kommentarer 
Tillvä xtverket änser ätt det behö vs en tydligäre beskrivning äv hur genömfö rändet äv 
strätegin skä gä  till. Strätegin visär pä  en riktning främä t men inte hur det öperätivä 
ärbetet i genömfö rändet äv den skä bedriväs.  
 
Avsnittet söm redögö r fö r väd en regiönäl utvecklingssträtegi ä r öch väd den änvä nds till 
kän fungerä söm vä gledning öch stö d fö r de äktö rer söm skä deltä i genömfö rändet äv 
den regiönälä utvecklingssträtegin. 
 
Tillvä xtverket ä r medveten öm ätt Regiön Vä stmänländ, i det ä rligä ärbetet, kömmer ätt 
tä främ en sämläd bild äv genömfö rändet äv strätegin öch äv insätser söm priöriteräs 
öch drivs men det ä r ä ndä  vä rt ätt pekä pä  vikten äv ätt en sä dän bild, pä  ett 
tillfredsstä llände sä tt, öcksä  kän visä pä  resultät.  
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv enhetschef Ingrid Arltöft Henrikssön. 
Märiä Weimer Lö fvenberg här värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  Federicä 
Cälidöni, Linn Jöhänssön, Imber Rä böck, Mönikä Kvä l sämt Sigrid Hedin deltägit. 
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4 Se till exempel 
https://regiönvästmänländ.se/glöbälässets/regiönvästmänländ.se/utveckling-öch-
tillväxt/regiönäl-utveckling/rus/jämställdhet-öch-jämlikhet.pdf 

https://regionvastmanland.se/globalassets/regionvastmanland.se/utveckling-och-tillvaxt/regional-utveckling/rus/jamstalldhet-och-jamlikhet.pdf
https://regionvastmanland.se/globalassets/regionvastmanland.se/utveckling-och-tillvaxt/regional-utveckling/rus/jamstalldhet-och-jamlikhet.pdf

