Beredningsunderlag inför svar i webbaserat remissformulär om
Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2017

Bakgrundsinformation
Organisationens namn: Tillväxtverket

Kontaktperson: Maria Weimer Löfvenberg

Ange e-post (om du vill ha bekräftelse på att formuläret har skickats):

maria.weimer-lofvenberg@tillvaxtverket.se
Typ av organisation:
Offentlig X
privat
ideell
Annan

_________________________________________________________

Hur har ni svarat på enkäten?
Beredning
Ange vem som har berett på remissvaret:
en remissgrupp X
enskild tjänsteman
Annan

________________________________________________________

Beslut
Det här remissvaret är beslutat av:
styrelsen
fullmäktige
remissgrupp
enskild tjänsteman X
Annan

___________________________________________________________________

Uppskatta antalet personer i din organisation som varit delaktiga i arbetet med remissvaret:
Är ni en arbetsgrupp (5 personer) som berett svaret och en styrelse som fattat beslut (11 personer) så ange 16 personer.

_____5 ______personer

Samhandling
Inom dessa områden vill vi vara med och samhandla:
För varje område kommer Region Örebro län att göra en intressentanalys därför vill vi redan nu undersöka intresset för samhandling
från er organisation. Ett Ja här är inte bindande men ligger till grund för prioritering av i vilken ordning vi tar fram handlingsplaner.

Ja
1. Kunskapslyft och utbildning av hög kvalitet
2. God kompetensförsörjning och matchning
3. Inkludering genom delaktighet och
upplevelser
4. God, jämlik och jämställd hälsa
5. Högspecialiserad sjukvård och
universitetssjukvård
6. God bostadsförsörjning
7. Effektiva och hållbara persontransporter
8. Hållbar konsumtion och försörjning
9. Ett brett och starkt näringsliv
10. Innovationskraft och specialisering
11. Utmaningar och prioriterade områden
Goda förutsättningar för gods och logistik
12. Destinationer och evenemang med
lyskraft

Nej

Tar ställning när
rusen är antagen

Till kommunerna
Regionalt utvecklingsarbete handlar om att bygga vidare på de styrkor vi har och göra insatser för att möta utmaningar.
Vilka styrkor och möjligheter har er kommun? Nämn tre som bidrar till hållbar regional tillväxt och attraktionskraft:
1.
2.
3.

Här lämnas sammanfattande synpunkter på hela regionala
utvecklingsstrategin
Inledning

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten genom att skapa bättre
förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.
Tillväxtverket ska enligt regeringens instruktion främja ett aktivt regionalt tillväxtarbete i länen samt i det arbetet
utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande mellan olika relevanta aktörer på
nationell, regional och lokal nivå.1
Tillväxtverket har en särskild roll att delta i, samordna och följa upp strategier och program inom det regionala
tillväxtarbetet.2 I enlighet med den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 3 samverkar
Tillväxtverket med berörda aktörer för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft i alla delar av landet. Detta gör Tillväxtverket genom att bidra med kunskap, nätverk och
finansiering såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Remissvaret är skrivet utifrån dessa
utgångspunkter.
Om remissvarets struktur

Region Örebro län har som önskemål att remissinstanserna disponerar sina remissvar enligt särskilt svarsformulär
och enligt rubriker angivna i detsamma. Tillväxtverket gör i det här sammanhanget ett ställningstagande per kapitel
vid ett och samma tillfälle som är av mer generell karaktär. Under rubriken Övrigt, lämnas synpunkter som gäller
den regionala utvecklingsstrategin i sin helhet.
Sammanfattning per kapitel

Tillväxtverket anser att den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län är välskriven, logisk, pedagogisk och till
stora delar tydlig i sin framställning.
Kapitel 2 – RUS i korthet; visar på en bra sammanfattning och förklaring av komplexa samband. Illustrativt med
övergripande mål och skärningen mellan de tre delarna - hög livskvalitet, god resurseffektivitet och stark
konkurrenskraft.
Kapitel 3 – Från vision till genomförande; ger en bra sammanställning av effektmål. För effektmål 11
”Bostadsmarknad i balans” sägs att ”Alla tolv kommuner ska ha en bostadsmarknad i balans eller ett överskott.”
Detta påstående förutsätter, såsom Tillväxtverket ser det, att ett överskott på bostadsmarknaden är mer
fördelaktigt än ett underskott. Överskott gynnar vissa grupper, men är ofördelaktigt för andra. Inflyttarna gynnas
genom lägre priser medan utflyttarna riskerar att göra förlust när de ska avyttra sina bostäder och tvingas ta med
sig en skuld. Ett långvarigt bostadsöverskott leder till kapitalförstöring när överflödiga bostäder i förtid tas ur
bestånden. Detta kan, enligt Tillväxtverket skapa ekonomiska problem för kommuner med egna fastighetsbestånd.
Effektmål 11 bör, utifrån ett sådant resonemang, istället formuleras som ”en bostadsmarknad i så god balans som
möjligt”.
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SFS 2009:145, Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, Regeringskansliets rättsdatabaser, senast
ändrad 2015-05-19.
2
Ibid.
3
Regeringen, (2015), En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020,
Diarienummer: N2015.31.

Ett annat effektmål som Tillväxtverket vill kommentera är 17 ”Branschbredd” där det sägs ”Antal arbetsställen ska
öka mer än i jämförbara län” som är Västmanlands län, Värmlands län, Jönköpings län och Kronobergs län. Här är
det lite svårt att förstå anser Tillväxtverket, hur fler arbetsställen skulle öka branschbredden. Antalet arbetsställen
speglar såsom vi ser det, bland annat hur företag i olika branscher organiserar sin verksamhet. Om exempelvis en
bransch som består av många små arbetsställen växer så ökar antalet arbetsställen i regionen, men påverkar inte
branschbredden. Om effektmål 17 istället formuleras som ”fler företag i fler branscher” ger det ett mål som, enligt
Tillväxtverket kan leda till ökad branschbredd.
Vidare är det är bra att definiera områden för samhandling och hur samhandling ska gå till, anser Tillväxtverket.
Likaså att beskriva hur handlingsplaner och ansvar ska hanteras. Skrivningen för relationen mellan den regionala
utvecklingsstrategin, den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 - 20204 samt
andra strategier inom det regionala tillväxtarbetet, bör utifrån ett flernivåperspektiv, förtydligas och utvecklas
ytterligare. Såsom skrivningen nu är framställd är den, enligt Tillväxtverket något oklar.
Kapitel 4 – Megatrender, nuläge och utmaningar; innehåller en bra beskrivning av komplexa samband och gör dem
begripliga. Det är bra att koppla utmaningar till respektive område. Vidare är det bra att lyfta fram
kompetensförsörjning och matchningsproblematik som en tydlig del av den regionala utvecklingsstrategin. Andra
relevanta delar som bör förtydligas och/eller saknas i sammanhanget är såsom Tillväxtverket ser det bland annat
följande; kopplingen till den nyligen framtagna regionala innovationsstrategin. En beskrivning av skillnader mellan
stad och land, inte minst utifrån ett gles- och landsbygdsperspektiv. Beskrivningar av kommersiell och offentlig
service samt kultur och fritid. Förtydliganden av hur regionen kan dra nytta av globaliseringens möjligheter. Något
annat som bör få en mer framträdande roll i den regionala utvecklingsstrategin är inomregionala skillnader och
obalanser likväl som ett storregionalt perspektiv. Länet i relation till andra län, och då inte minst området Östra
Mellansverige.
Kapitel 5 – Prioriterade områden för samhandling; saknar när det gäller respektive område för samhandling en
beskrivning av vilken typ av aktörer som ska samhandla och om möjligt, vem som bör ta initiativ. Den regionala
utvecklingsstrategin har en viktig funktion i att förmedla hur länet avser arbeta tvärsektoriellt och det perspektivet
kan med fördel utvecklas och förtydligas här anser Tillväxtverket.
Kapitel 6 – Strukturbilder för Örebro län; visar enligt Tillväxtverket på en tydlig koppling, och konkreta exempel på
hur fysisk planering och tillväxt är beroende av varandra. För att kunna ha en struktur att utgå ifrån när
platsspecifika utmaningar beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin, till exempel näringslivsstruktur, läge,
markanvändning, skillnaden mellan stad och land, skulle det underlätta om avsnittet fysiska strukturbilder låg
tidigare i dokumentet.
Övrigt

Avslutningsvis, Tillväxtverket anser att strategin behöver kompletteras med skrivningar kring hur regionen ska
arbeta med lärande kring utvecklingsarbetet, inom och mellan aktörer i genomförandet av strategin.
Dessutom bör strategin kompletteras med förtydliganden kring hur uppföljning av den regionala
utvecklingsstrategin ska utföras.
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Här lämnas sammanfattande synpunkter på hela kapitel 2
Synpunkter på RUS i korthet
2. RUS i korthet
Vi har inga synpunkter på kapitel 2, texten är bra som den är
Vi har synpunkter på kapitel 2

Sammanfattade synpunkter på kapitel 2
Sammantaget, vilka är era sammanfattade synpunkter på kapitel 2. Rangordna gärna genom att skriva de viktigaste i ruta 1, de näst
viktigaste i ruta 2 etc. Om ni väljer att inte prioritera era synpunkter, skriv samtliga i ruta 1.
1.
2.

3.

Övrigt:

Här lämnas sammanfattande synpunkter på hela kapitel 3
Synpunkter på kapitel 3 Från vision till genomförande
3. Från vision till genomförande
Vi har inga synpunkter på kapitel 3, texten är bra som den är
Vi har synpunkter på kapitel 3

Här lämnas sammanfattande synpunkter på hela kapitel 3
Sammanfattade synpunkter på kapitel 3
Sammantaget, vilka är era sammanfattade synpunkter på kapitel 3. Rangordna gärna genom att skriva de viktigaste i ruta 1, de näst
viktigaste i ruta 2 etc. Om ni väljer att inte prioritera era synpunkter, skriv samtliga i ruta 1. Här ska inte textändringsförslag lämnas.
Dessa skriver ni under rubriken "Här lämnas konkreta textändringsförslag för respektive avsnitt".

1.
2.
3.

Övrigt:

Här lämnas konkreta textändringsförslag för respektive avsnitt i kapitel 3
Ange gärna sida och stycke när ni skriver förslag till textändringar

3. Från vision till genomförande
Textändringsförslag i avsnitt 3:

3.1 Vision
Textändringsförslag i avsnitt 3.1:

3.2 Övergripande mål
Textändringsförslag i avsnitt 3.2:

3.3 Effektmål
Textändringsförslag i avsnitt 3.3:

3.4 Prioriterade områden för samhandling
Textändringsförslag i avsnitt 3.4:

3.5 Handlingsplaner och ansvar
Textändringsförslag i avsnitt 3.5:

Här lämnas sammanfattande synpunkter på hela kapitel 4
Synpunkter på kapitel 4
4. Megatrender, nuläge och utmaningar
Vi har inga synpunkter på kapitel 4, texten är bra som den är
Vi har synpunkter på kapitel 4

Här lämnas sammanfattande synpunkter på hela kapitel 4
Sammanfattade synpunkter på kapitel 4
Sammantaget, vilka är era sammanfattade synpunkter på kapitel 4. Rangordna gärna genom att skriva de viktigaste i ruta 1, de näst
viktigaste i ruta 2 etc. Om ni väljer att inte prioritera era synpunkter, skriv samtliga i ruta 1. Här ska inte textändringsförslag lämnas.
Dessa skriver ni under rubriken "Här lämnas konkreta textändringsförslag för respektive avsnitt".

1.

2.

3.

Övrigt:

Här lämnas konkreta textändringsförslag för respektive avsnitt i kapitel 4 Ange
gärna sida och stycke när ni skriver förslag till textändringar
4.1 Megatrender
Textändringsförslag i avsnitt 4.1. Ange gärna sida och stycke.

4.2 Hög livskvalité och stark konkurrenskraft
Textändringsförslag i avsnitt 4.2. Ange gärna sida och stycke.

4.3 Hög livskvalité och god resurseffektivitet
Textändringsförslag i avsnitt 4.3. Ange gärna sida och stycke.

4.4 Stark konkurrenskraft och god resurseffektivitet
Textändringsförslag i avsnitt 4.4. Ange gärna sida och stycke.

Här lämnas sammanfattande synpunkter på kapitel 5
Synpunkter på kapitel 5
Vi har inga synpunkter på kapitel 5, texten är bra som den är
Vi har synpunkter på kapitel 5

Sammanfattade synpunkter på hela kapitel 5
Sammantaget, vilka är era sammanfattade synpunkter på kapitel 5. Rangordna gärna genom att skriva de viktigaste i ruta 1, de näst
viktigaste i ruta 2 etc. Om ni väljer att inte prioritera era synpunkter, skriv samtliga i ruta 1. Här ska inte textändringsförslag lämnas.
Dessa skriver ni under rubriken "Här lämnas konkreta textändringsförslag för respektive avsnitt".

1.

2.

3.

Övrigt:

Här lämnas konkreta textändringsförslag på respektive avsnitt i kapitel 5
Ange gärna sida och stycke när ni skriver förslag till textändringar.
5. Prioriterade områden för samhandling
Textändringsförslag i avsnitt 5

1. Kunskapslyft och utbildning av hög kvalitet
Textändringsförslag i avsnitt 1:

2. God kompetensutveckling och matchning
Textändringsförslag i avsnitt 2:

3. Inkludering genom delaktighet och upplevelser
Textändringsförslag i avsnitt 3:

4. God, jämlik och jämställd hälsa

Textändringsförslag i avsnitt 4:

5. Högspecialiserad sjukvård och universitetssjukvård
Textändringsförslag i avsnitt 5:

6. Effektiva och hållbara persontransporter
Textändringsförslag i avsnitt 6:

7. God bostadsförsörjning
Textändringsförslag i avsnitt 7:

8. Hållbar konsumtion och försörjning
Textändringsförslag i avsnitt 8:

9. Ett brett och starkt näringsliv
Textändringsförslag i avsnitt 9:

10. Ökad innovationskraft och specialisering
Textändringsförslag i avsnitt 10:

11. Goda förutsättningar för gods och logistik
Textändringsförslag i avsnitt 11:

12. Destinationer och evenemang med lyskraft
Textändringsförslag i avsnitt 12:

Här lämnas sammanfattande synpunkter på kapitel 6
Synpunkter på kapitel 6
6. Strukturbilder för Örebro län
Vi har inga synpunkter på kapitel 6
Vi har synpunkter på kapitel 6

Här lämnas sammanfattande synpunkter på kapitel 6
Om ni vill lämna svar i form av ändringar på kartor går det bra att scanna kartan och mejla till
regionalutveckling@regionorebro.se eller att skicka till
Region Örebro län, Regional utveckling, Susanne Rosendahl
Box 1613, 701 16 Örebro

Sammanfattade synpunkter kapitel 6
Sammantaget, vilka är era sammanfattade synpunkter på kapitel 6. Rangordna gärna genom att skriva de viktigaste i ruta 1, de näst
viktigaste i ruta 2 etc. Om ni väljer att inte prioritera era synpunkter, skriv samtliga i ruta 1. Här ska inte textändringsförslag lämnas.
Dessa skriver ni under rubriken "Här lämnas konkreta textändringsförslag för respektive avsnitt".

1.

2.

3.

Övrigt:

Här lämnas konkreta textändringsförslag för respektive avsnitt i kapitel 6
Ange gärna sida och stycke när ni skriver förslag till textändringar.
6. Strukturbilder för Örebro län
Textändringsförslag i avsnitt 6:

6.1 Storregional samverkan för en starkare region
Textändringsförslag i avsnitt 6.1:

6.2 Hållbar bebyggelsestruktur och pendling
Textändringsförslag i avsnitt 6.2:

6.3 Transporter och bredband ökar tillgängligheten
Textändringsförslag i avsnitt 6.3:

6.4 Rekreation och upplevelser, för invånare och besökare
Textändringsförslag i avsnitt 6.4:

Här lämnas sammanfattande synpunkter på kapitel 7
Synpunkter på kapitel 7
7. Så tog vi fram strategin
Inga synpunkter på kapitel 7, texten är bra som den är
Vi har synpunkter på kapitel 7

Här lämnas sammanfattande synpunkter på kapitel 7
Sammanfattade synpunkter kapitel 7
Sammantaget, vilka är era sammanfattade synpunkter på kapitel 7. Rangordna gärna genom att skriva de viktigaste först.
1.

2.

3.

Här lämnas konkreta textändringsförslag i kapitel 7
7. Så tog vi fram strategin
Textändringsförslag i kapitel 7. Ange gärna stycke.

Här lämnas sammanfattande synpunkter på kapitel 8
Synpunkter på kapitel 8
8. Våra perspektiv
Vi har inga synpunkter på kapitel 8, texten är bra som den är
Vi har synpunkter på kapitel 8

Här lämnas sammanfattande synpunkter på kapitel 8

Sammanfattade synpunkter kapitel 8
Sammantaget, vilka är era sammanfattade synpunkter på kapitel 8. Rangordna gärna genom att skriva de viktigaste först.
1.

2.

3.

Här lämnas konkreta textändringsförslag i kapitel 8
8. Våra perspektiv
Textändringsförslag i kapitel 8. Ange gärna stycke.

Här lämnas sammanfattande synpunkter på bilaga 1
Synpunkter på bilaga 1
Bilaga 1
Vi har inga synpunkter på bilaga 1, effektmålen är bra som de är
Vi har synpunkter på bilaga 1

Här lämnas sammanfattande synpunkter på bilaga 1
Sammanfattade synpunkter bilaga 1
Sammantaget, vilka är era sammanfattade synpunkter på bilaga 1. Rangordna gärna genom att skriva de viktigaste först.
1.

2.

3.

Här lämnas synpunkter på enskilda effektmål och deras indikatorer
Bilaga 1
Synpunkter på enskilda effektmål och deras indikatorer i bilaga 1. Ange vilket effektmål synpunkten gäller.

