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Sammanställning av inkomna remissvar RUS 
Remissen skickades ut till ca 200 aktörer. I remissversionens missiv ombads 

remissinstanserna utgå från strategins huvudrubriker och att ta upp både det som upplevs 

som styrkor och det som behöver ändras, utifrån nedanstående frågor: 

• 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? 
 

Sammanlagt har 127 svar kommit in, fördelat på nedanstående aktörsgrupper: 

Aktörsgrupp/remissinstans 

*aktörer som inte har fått remissen men ändå valt att svara 

 

 

Antal inkomna 

remissvar, totalt 127 

Civila samhället 18 

Coompanion  (samberett svar) 

CSR Västsverige (samberett svar) 

Drivhuset   

EDCS  

Hela Sverige ska Leva Göteborg  

Hela Sverige ska Leva Skaraborg  

RF SISU Västra Götaland  

Sociala Ekonomins Nätverk  (samberett svar) 

Ung företagsamhet  (samberett svar) 

Västra Götalands bildningsförbund  

Studieförbundet Vuxenskolan*  

Skara Hästland*  

Antidiskrimineringsbyrån Väst  

Agroväst*  

Tjejjouren Väst  

Svenskt Vattenbruk och Sjömat*  

Folkuniversitetet*  

Leadernätverket*  

Högskolor och universitet 9 

Chalmers  

Göteborgs universitet  

Högskolan Borås  

Högskolan Skövde  
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Högskolan Väst  

RISE  

SLU i Skara  

Kristineberg Center*  

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier*  

Kommunalförbund 5 

Boråsregionens kommunalförbund  

Business Region Göteborg  

Fyrbodals kommunalförbund  

Göteborgsregionens kommunalförbund  

Skaraborgskommunalförbund  

Kommuner 39 

Inom Göteborgsregionen 9/13 

Inom Fyrbodal 12/14 

Inom Skaraborg 9/15 

Inom Sjuhärad 8/8 

Kungsbacka kommun  

Näringsliv 7 

LRF Västra Götaland  

Svenskt Näringsliv Västra Götaland  

Unionen Sjuhall  

Unionen Skaraborg  

Vision Västra Götalandsregionen  

Västsvenska handelskammaren  

GKN Aerospace*  

Region 6 

Region Halland  

Region Jönköping  

Region Skåne  

Region Stockholm  

Region Värmland  

Region Örebro  

Statliga myndigheter 12 

Arbetsförmedlingen  

Boverket  

ESF-rådet  

Havs- och vattenmyndigheten  

Länsstyrelsen Västra Götaland  

Riksantikvarieämbetet  

Skogsstyrelsen  

Sveriges kommuner och regioner  

Tillväxtverket  

Trafikverket  

Vinnova  

YH-myndigheten  

VGR internt  

Förvaltningar och bolag 10 

Botaniska trädgården  
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Folkhögskolorna  

Förvaltningen för kulturutveckling  

GöteborgsOperan  

Göteborgs symfoniker  

Naturbruksgymnasierna  

Regionteater Väst  

Turistrådet Västsverige  

Västtrafik  

Tillgänglighetsenheten, Västfastigheter*  

Nämnder och beredningar 6 

Hälso- och sjukvårdsnämnderna  

Kollektivtrafiknämnden  

Kulturnämnden  

Miljönämnden  

Beredningen för social hållbarhet  

Beredningen för mänskliga rättigheter  

Politiska partier 7 

Centerpartiet  

Socialdemokraterna  

Vänsterpartiet  

Kristdemokraterna  

Miljöpartiet  

Liberalerna  

Centerpartiet i Mark*  

Övrigt offentligt 7 

Science Centers  (samberett svar) 

Innovatum AB  

Sahlgrenska science park  

Svinesundskommittén  

Vänersamarbetet*  

Fiskekommunerna*  

Ett enat Bohuslän*  

Övrigt privatperson* 1 

 

Svaren har kategoriserats utifrån ovanstående frågeställningar och utifrån följande 

aktörsgrupper:  

 Civila samhället 

 Högskolor/universitet 

 Kommunalförbund 

 Kommuner 

 Näringsliv  

 Regioner 

 Statliga myndigheter 

 Internt VGR 

 Övrigt offentligt 

 Övrigt 
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Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget 
och dess relevans? 
I stort sett alla remissvar ställer sig bakom strategin på övergripande nivå. Flera anser att 

strategin har hög relevans och instämmer i de utmaningar, långsiktiga prioriteringar och 

kraftsamlingar som lyfts fram. De flesta är också generellt positiva till de vägledande 

principerna.  

Även om de flesta instämmer med strategin överlag, finns i alla remissvar olika förslag på 

förbättringar och ändringar. De förbättringsförslag och synpunkter som inkommit 

presenteras i den här sammanställningen. 

Remissinstanserna är samstämmiga i att det är bra med en kortare skriven strategi som är 

mer spetsig än VG2020, även om det sker på bekostnad av bredd. Någon skriver också att 

förslaget lockar till att bidra, vilket bekräftas i vad många skriver under genomförandet. 

Genomgående visar aktörer inom samtliga grupper på ett stort engagemang. Remissvaren 

innehåller en mängd olika exempel på hur de kan bidra i genomförandet av strategin. Flera 

kommuner och kommunalförbund beskriver att RUS:en ligger i linje med deras egna 

måldokument, vilket kommer att underlätta och skapa kraft i verkställandet.  

De allra flesta remissvar har på något sätt adresserat den samhällskris som covid-19-

pandemin har lett till och flera lyfter att strategin bör anpassas utifrån den nya situationen. 

Det finns förslag om att lägga till mer om krisberedskap samt att vissa branscher, t.ex. 

besöksnäringen, fått helt nya förutsättningar. 

Många lyfter upp att logiken är tydlig med strategins olika delar, men det finns en del 

invändningar också. Ett antal tycker exempelvis att långsiktiga prioriteringar och 

tvärsektoriella kraftsamlingar inte riktigt hänger ihop. De vägledande principerna lyfter 

några som orsak till att komplexiteten i strukturen ökar. 

De flesta aktörsgrupper har också tydligt skrivit att de gärna vill bidra till strategins 

genomförande och ta ansvar för olika delar. Några aktörer skriver också att det är bra att 

hänvisa till smart specialisering eftersom den är en grund för EU-programmen. Flera 

nämner Agenda 2030 och är positiva till hur det kopplar an i strategin. Ett mindre antal är 

dock kritiska till att hållbarhetsbedömningen inte är klar eller att agendan inte tillräckligt 

tas om hand. Några upplever att strategiförslaget inte tillräckligt kopplar an till Västra 

Götalands särprägel, utan skulle kunna gälla vilken region som helst.  

Flera aktörer lyfter att biologisk mångfald bör belysas mer, ofta utifrån från ett bevarande 

perspektiv men någon nämner kopplingen till blå och gröna näringar. Framförallt 

näringslivet vill inte att bara vissa branscher lyfts fram i diskussioner om 

kompetensutmaningar. Därtill är det flera aktörer med specifika intressen som betonar att 

just deras frågor inte syns tydligt. Det handlar till exempel om landsbygdsutveckling, blå 

och gröna näringar, besöksnäring, gränsregionalt samarbete, betydelse av kulturens roll 

samt hälsa. 

Även om de flesta ställer sig bakom förslag till strategi så finns det en hel del detaljerade 

synpunkter utifrån sitt organisationsperspektiv. Nedan följer korta nedslag från 

aktörsgruppernas synpunkter på förslag till strategi. 
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Några av civila samhällets organisationer upplever att de är marginaliserade i strategin och 

lyfter fram att de kan och vill bidra om de får chansen. Någon lyfter upp att strategin inte 

adresserar lösningar till utmaningarna runt bostadsbrist, klyftor i samhället, utarmning av 

landsbygd, ökad psykisk ohälsa, strukturell arbetslöshet mm.  

Akademin är generellt positiv till strategin, tycker att förslaget ligger på rätt nivå och 

fångar viktiga aspekter. Några skriver att lärosätenas roll för kunskapsutvecklingen borde 

synas mer. Maritima områdets roll lyfts upp av flera och andra områden som nämns är 

industrin, fordonsindustrin, krisberedskap, hälsa, sjukvård och life science, innovationer i 

offentlig sektor, grön omställning, ekosystemtjänster mm. Någon skriver att biologisk 

mångfald är minst lika viktig som klimatfrågan. 

Kommunalförbunden har en positiv grundinställning till strategin men lyfter några olika, 

synpunkter på vad som saknas. Framförallt finns en skillnad i hur man tycker hållbar 

utveckling har hanterats i strategin och huruvida man vill ha mer av ekonomisk, social eller 

miljö/klimat dimensionen. Framförallt är Boråsregionen positiv till förslaget, men även 

Fyrbodal som trycker på att det varit en bra process i framtagandet. Boråsregionen vill ha 

med konkurrens och tillväxt i målet och önskar vissa justeringar utifrån pågående kris. 

Fyrbodal saknar en viljeinriktning om gränsen till Norge samt att de tycker att strategin är 

skriven med ett för stort stadsperspektiv. De saknar maritima, livsmedel, skog och 

besöksnäring. Skaraborg lyfter att strategin har en bra struktur och tydlig logik. Däremot är 

de kritisk till att hållbarhet lyfts på bekostnad av tillväxt och utveckling. De vill ha ett 

starkare fokus på att stärka näringslivets konkurrenskraft i Västsverige. GR tycker att 

strategin är ambitiös och täcker in viktiga områden och BRG tycker att förslaget innehåller 

viktiga utvecklingsfrågor. Både GR och BRG är tydliga med att de saknar Göteborgs roll 

som tillväxtmotor för omgivningen. De vill båda ha en asymmetrisk RUS som tar hänsyn 

till storstadsregionens särart samt lyfter ett antal frågor som de vill ha mer fokus på, 

exempelvis fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning, ökad psykisk ohälsa.  

Generellt ställer sig kommunerna bakom förslaget och flera skriver att den ligger i linje 

med egna mål. Många tycker texten är föredömligt kort Flera kommuner upplever att 

strategins olika delar inte riktigt hänger ihop. De efterfrågar också mer tydlighet kring hur 

genomförandet ska gå till och vad som förväntas av dem som kommuner. Flera lyfter att 

det är stora skillnader i förutsättningar mellan olika platser i Västra Götaland och 

instämmer i att hänsyn ska tas till platsers olika förutsättningar. Norgegränsen tas upp av 

ett antal liksom, bostadsfrågan, inkludering, åldrande företagsägare, kollektivtrafik och 

infrastruktur. Framförallt har man lyft upp att marina och maritima näringar samt 

livsmedelsproduktion saknas. Olika kommuner anger att man saknar något perspektiv, tex 

landsbygd, stad, näringsliv eller tillväxt. 

Näringslivet är generellt positiva till strategin men gör enstaka tillägg om mer fokus på 

företagens villkor, infrastruktur och Göteborg som tillväxtmotor. Andra regioner i Sverige 

är alla positiva till förslaget, de tycker att den är tydlig och relevant samt betonar att 

samverkan gärna ska ske även med aktörer utanför länets gränser.  

De statliga myndigheterna är i stort positiva till förslaget, med undantag av länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen saknar tydlighet mellan mål och genomförande, det rumsliga perspektivet 

och fysisk regional planering, hållbarhetsbedömningen och koppling klimat 2030. 

Dessutom föreslår de att visionen om det goda livet slopas och aktuella delas skrivs in i 

förslag till strategin istället. Några positiva kommentarer från andra myndigheter är att 
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förslaget är tydligt och fokuserat, har hög relevans samt att det utgår ifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Någon föreslår att strategins styrningslogik ska förenklas och en 

annan vill tillämpa ett tydligare territoriellt perspektiv i samtliga prioriteringar.  

Förvaltningar, bolag och politiska nämnder inom VGR ställer sig bakom förslaget men 

önskemål finns om mer fokus på alla invånarnas delaktighet, att biologisk mångfald lyfts 

fram mer, kulturen och musikbranschen, besöksnäringen och länets geografiska variation. 

Någon nämner att alla Agenda2030 mål bör adresseras samt att hållbarhetsbedömningen 

bör arbetas in i slutlig version. De politiska partierna ställer sig positiva till förslaget men 

har flera önskemål om tillägg och förslag på omformuleringar. 

Övrigt offentligt är överlag positiva, även om några sakfrågeinstanser är kritiska utifrån 

deras synvinkel, som besöksnäringen, blå och gröna näringar. Science parks ser sig själva 

som en primär utförare av strategin. 

 

Vad tycker ni om målet ”Tillsammans gör vi Västra 
Götaland till ett föredöme för omställning till ett 
hållbart samhälle”? 
Överlag ställer sig aktörerna bakom målet och många skriver att de gillar målet som helhet, 

att vi måste ställa om till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle och att 

vi endast kan klara av att göra det tillsammans. Vanligaste invändningen mot målet är att 

det är för visionärt eller att målformuleringen ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 

föredöme för omställning till ett hållbart samhälle” inte lätt att använda kommunikativt och 

kräver förklaringar.  

Flera förslag på enklare formuleringar har lämnats. När det gäller ordet “föredöme” är det 

flera som förordar att det ska strykas ur målformuleringen då de upplevs som att fokus 

hamnar på att ”bli bättre än andra” snarare än att bli så bra som möjligt. Även ordet 

“cirkulärt” i ordparet ”Fossiloberoende och cirkulärt” lyfts av några som svårgreppbart. 

Därtill framkommer det många frågor om hur vi ska kunna följa upp ett sådant mål. Några 

aktörer inom civila samhället tycker att deras betydelse inte framgår tydligt, och känner sig 

inte inkluderade i “tillsammans” och “vi”. 
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Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de 
utmaningar som är viktigast för gemensamma 
insatser framåt? 
Remissvaren bekräftar att de fyra långsiktiga prioriteringarna ringar in de viktigaste 

områdena att samverka långsiktigt kring tillsammans i det regionala utvecklingsarbetet 

kommande 10 år. Inom samtliga aktörsgrupper lyfts att de är viktiga, relevanta, gångbara 

över tid samt att de fångar in utmaningar som vi tillsammans behöver samverka långsiktigt 

kring. Från kommunalt håll ses som bra att prioriteringar gjorts och att strategin inte är lika 

bred som den föregående. Samtidigt är det många som beskriver sådant de tycker saknas i 

formuleringarna, såsom konkreta angreppssätt, tydligare koppling mellan de övriga delarna 

i strategin samt mätbara mål och indikatorer. Därtill ges en rad exempel på specifika 

intressefrågor som anses behöver adresseras tydligare i avsnittet, såsom biologisk 

mångfald, landsbygdens förutsättningar, miljö, hälsa och trygghet. 

Bygga kompetens – för bättre kompetensförsörjning och 
livslångt lärande 
Prioriteringen ”Bygga kompetens” beskrivs som bra, angelägen och central för utveckling 

och tillväxt. Från kommunalt håll ses det som positivt att strategin lyfter utmaningar kring 

kompetensomställning och matchning mellan utbud och efterfrågan. Vidare nämns vikten 

av en bred samverkan och stödjande processer för att åstadkomma förändring. Det listas 

flera förslag på insatser som anses viktiga att gemensamt satsa på, såsom entreprenörskap, 

matchning, det livslånga lärandet, integration samt inträde på arbetsmarknaden, 

forskningens betydelse, digitala lärplattformar och yrkesutbildning.   

Stärka innovationskraften – för ett konkurrenskraftigt 
näringsliv i framkant 
Sammantaget finns en uppfattning om att prioriteringen är bra och viktig. Som positiva 

inslag nämns exempelvis entreprenörskap i skolan, den offentliga sektorns drivande roll 

och arbetet med smart specialisering. Kommunalförbund och kommuner menar att 

prioriteringen kan behöva omformuleras med anledning av pandemin och de ändrade 

förutsättningar för många branscher som det inneburit. Flera aktörer efterlyser mer 

konkreta beskrivningar av genomförande och organisationsformer för detta. I övrigt är det 

genomgående en rad områden som pekas ut som särskilt viktiga och som behöver synas 

tydligare i strategin – exempelvis kreativa näringar, forskningsnära miljöer, besöksnäring, 

fordonsindustri, små och medelstora företag. Näringslivet lyfter fram en önskan att i 

strategin inte peka ut särskilda sektorer som viktiga, men lyfter samtidigt att strategin 

behöver bli tydligare gällande tillverkningsindustrin, innovationshubbar och kommunernas 

arbete med det lokala företagsklimatet.  

Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad 
tillgänglighet 
Prioriteringen uppfattas av flera aktörsgrupper som viktig och relevant. Flera kommuner 

lyfter att infrastruktur är en förutsättning för genomförande av strategin som helhet. 
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Positiva inslag som nämns är skrivningar om platsers olika förutsättningar, fokus på 

spårbunden trafik och samarbetet med grannregioner. Flera olika typer av aktörer betonar 

vikten av landsbygdsutveckling och tillgänglighet i hela regionen. Den digitala 

infrastrukturen ses som allt mer avgörande för utvecklingen och är något som blivit alltmer 

aktuellt i och med pandemin. Koppling till och samverkan inom fysisk planering pekas ut 

som viktigt och behöver tydliggöras. Därtill pekas ett antal specifika satsningar ut som 

betydelsefulla och som anses behöva synas i strategin, exempelvis kommunikationer mot 

Oslo, Hamburg, Stockholm, Köpenhamn, Jönköping, Landvetter flygplats, hamnar och 

vattenvägar.  

Öka inkluderingen – för tillit och sammanhållning 
Merparten av aktörsgrupperna tycker att prioriteringen om att öka inkluderingen är bra, 

viktig och relevant. Från kommunalt håll lyfts dock att prioriteringen är för vagt 

formulerad och att det behövs ett förtydligande, en organisering och konkreta åtgärder. Det 

civila samhället, kommunalförbund och kommuner lyfter att det behövs en bredare 

samverkan inom området. Därtill nämns specifika frågor som vissa aktörer – utifrån sina 

preferenser – anser behöver synliggöras tydligare i strategin. Det gäller exempelvis ökat 

fokus på barn och unga, förebyggande insatser, boendesegregation, flexibelt 

utbildningsutbud, brottsförebyggande åtgärder, jämlik hälsa och tillit till samhällets 

institutioner.  

 

Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de 
viktigaste områdena för gemensamma insatser för de 
kommande fyra åren? 
Generellt är samtliga aktörsgrupper, förutom länsstyrelsen, positiva till föreslagna 

kraftsamlingar och anser att de är relevanta att satsa extra på kommande fyra år. Många har 

dock föreslagit ytterligare kraftsamlingsområden, utan att föreslå att någon av de befintliga 

ska tas bort. Några efterfrågar tydligare koppling till befintliga regionala kraftsamlingar 

som Klimat2030 och Fullföljda studier. 

Det finns en hel del funderingar hos aktörsgrupperna kring styrmodellen, logiken och hur 

kraftsamlingarna hänger ihop med de långsiktiga prioriteringarna. Digitalisering är den 

kraftsamling som det är mest enighet kring. Fullföljda studier och elektrifiering vill de 

flesta bredda. Kommentarerna kring cirkulära affärsmodeller visar att den behöver bli mer 

tydlig och avgränsad så att alla får samma bild av vad kraftsamlingen innehåller. 

Fullföljda studier 
Remissvaren visar att fullföljda studier är bra att kraftsamla kring, men aktörsgrupperna 

har flera olika önskemål om vad som ska ingå, t.ex. barn och ungas livsvillkor och 

individperspektivet. Någon nämner att stycket behöver bli mer positivt. Många vill bredda 

kraftsamlingen till att handla om lärande, högre utbildning och inkludera alla åldrar, och 

integration. Det handlar om ytterligare chanser i plural. Ett antal olika aktörer har betonat 

vikten av att öka grundskoleelevernas intresse för bristyrken och incitament att välja dessa 
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utbildningar. Enstaka tycker att entreprenörskap bör ingå i grund- och 

gymnasieutbildningar och lyfter fram UF som ett verktyg. 

Flera lyfter fram att fokus bör ligga på samverkan mellan relevanta aktörer. Några nämner 

att man saknar tex socialtjänsten och sjukvården. En tydligare samverkan och koppling 

mellan skola och arbets- och näringslivet behövs tycker en del. Någon har svårt att se att 

fullföljda studier skulle vara en huvudfråga för VGR.  

Flera aktörsgrupper nämner att de har erfarenhet av att jobba med frågan och vill gärna 

bidra i det fortsatta arbetet. Skolan lyfts fram som en möjliggörare. Några aktörer skriver 

att ett gemensamt arbete för att främja folkhälsa och psykisk hälsa är en förutsättning för 

fullföljda studier.  

Digitalisering 
Aktörsgrupperna är genomgående positiva kring kraftsamling digitalisering även om det 

finns några olika ingångar i vad som är viktigast.  

Både det offentliga och näringslivet skriver om att förutsättningarna måste vara på plats i 

form av bredband och 5G, framförallt på landsbygder där det idag inte är tillräckligt bra. 

Flera kommuner vill att samtliga invånare ska ha bredband och en önskar en hänvisning till 

bredbandsstrategin som säger att Västra Götaland ska minst ligga i linje med regeringens 

mål om ett helt uppkopplat Sverige 2025.  

Många fokuserar på digitalisering av offentlig sektor och att den ligger efter och måste 

komma ikapp näringslivet. En god och nära vård kan tex inte byggas ut utan digitalisering. 

För det offentliga är det viktigt att alla invånare kan tillgodogöra sig den digitala servicen. 

Svenskt näringsliv ser mycket positivt på en ökad digitalisering av offentlig sektor. Några 

nämner digital samhällsbyggnadsprocess, utbildningsområdet och kulturen kopplat till 

digitalisering. 

Flera olika aktörsgrupper skriver om kompetensbehov och bristyrken kopplat till 

digitalisering. Några kopplar det till företagens möjligheter att växa. Kompetensfrågan är 

avgörande för företag när det gäller AI, dataanalys och automation. Idag finns ett glapp 

mellan utbud och efterfrågan och det behövs utbildning på alla nivåer. Några svar lyfter att 

digitalisering inte bara är teknik utan det handlar minst lika mycket om processer och 

arbetssätt, kommunikation, juridik, tillgång till data mm. Ny kunskap behövs.  

Digitalisering och demokrati är ett område som några har skrivit om. Det handlar om att 

inkludera invånarna och risken för digitalt utanförskap med koppling till den långsiktiga 

prioriteringen om ökad inkludering. Invånarnas medie- och informationskunnighet lyfts 

särskilt av ett kommunalförbund. Civila samhällets organisationer lyfter digital delaktighet 

och att det finns en digital klyfta att överbrygga, mellan människor i olika åldrar men också 

i geografin (landsbygd, städer).  

Elektrifiering 
Remissvaren visar tydligt på en vilja att bredda elektrifiering till att omfatta förnybar 

energi/ bränslen samt energieffektivisering. El är inte enda vägen att gå skriver någon, en 

annan skriver att fokus på elektrifiering är problematisk. Framförallt är det biogasens 

framtid som många aktörer är oroliga för och flera skriver att satsningar på biogas måste 
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fortsätta. Miljönämnden stödjer elektrifiering, men vill betona behovet av satsningar på 

förnyelsebara drivmedel som biogas. Annat som nämns är biodrivmedel generellt, vätgas 

och bränsleceller och att forskning av nya tekniker bör bejakas. Även behovet av mer 

lokalt producerad energi. 

Några nämner att resurseffektiva transporter bör inkludera även sjöfart, lantbruksmaskiner 

mm, autonoma och uppkopplade fordon, och ett livscykelperspektiv på elfordon. En 

skriver om risken att jobb försvinner i spåren av omställningen till elfordon och att 

utbildningar behövs i elektromobilitet med fokus på industrins omställningsarbete.  

Flera aktörsgrupper bekräftar att ett väl utbyggt elnät och utbyggd laddinfrastruktur 

behövs. Möjligheterna att ladda elbilar på landsbygden behöver öka. Elförsörjning är en 

angelägen fråga för fysisk planering. Någon skriver att tillgång på el är en förutsättning för 

tillväxt och några är oroliga över att elkraftsnätet inte räcker till när många vill etablera 

elintensiva verksamheter. Svenskt näringsliv betonar att en god och stabil elförsörjning 

som går att lita på är en förutsättning för elektrifiering. Förnybar energi behöver 

kompletteras med en ökad fossilfri elproduktion. Länsstyrelsen vill tydligt förstärka att 

fysisk planering på regional nivå är en förutsättning för elektrifiering och att kommunerna 

inte kommer klara det på egen hand. 

Cirkulära affärsmodeller 
De flesta aktörsgrupper ställer sig generellt positiva till kraftsamlingen och betonar vikten 

av att det ska vara långsiktigt hållbart. Begreppet affärsmodeller väcker en del frågor, både 

positiva och negativa. Några pratar om ett grönt näringsliv. Flera efterlyser tydligare 

skrivningar, definitioner och har frågor kring hur det hänger ihop med Agenda 2030 och 

Klimat 2030. Vikten av demonstration och testarenor lyfts av flera, och möjligheter som 

finns med de kreativa näringarna, och att bygga vidare på det som redan finns idag. 

Många aktörsgrupper vill ha mer fokus på bioekonomi, resurshushållning och biologisk 

mångfald kopplat till markanvändning. Några trycker på att den ursprungliga råvaran ska 

vara biobaserad så långt som möjligt samt fokus på att underlätta återvinning och 

återanvändning. Bioekonomi är en förutsättning för hållbarhet samt att cirkulära 

affärsmodeller är ett komplement på vägen. En annan skriver om den eventuella 

målkonflikten mellan en konsumtion baserad på tjänster, återbruk och delning kan stå i 

motsats till en mer tillväxtbaserad ekonomi. Några lyfter upp att industrin, cirkulär 

produktion och industriell symbios bör ingå tydligare. Ett antal aktörer trycker på att den 

lokala produktionen av biobaserade produkter ska öka och kommunerna i Dalsland lyfter 

upp sitt kluster med trä som råvara. Flera aktörsgrupper framhåller specifika områden som 

livsmedelsområdet, blå och gröna näringar, trä, papper och massa, byggsektorn och 

bevarandet av byggnader samt textilområdet. En annan fråga är metod- och 

teknikutveckling för rent och friskt vatten. 

Behovet av förändringar och förenklingar i regler och lagstiftning lyfts. Företag som 

arbetar med cirkulära affärsmodeller ska inte behöva stoppas från fortsatt verksamhet i 

Sverige pga vår strängare tolkning av EU-direktiv. En näringslivsaktör trycker på att 

offentlig sektor ska lyssnar in och går i takt med näringslivet, snarare än att vara 

föregångare för cirkulära produkter och tjänster då detta riskerar att bli kontraproduktivt. 

En annan anser att tjänstesektorn behöver få en större tyngd i kraftsamlingen eftersom det 

behövs nya tankesätt och inte bara teknisk utveckling. 
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Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de 
kan bidra till strategins genomförande? 
De flesta aktörsgrupper tycker att principerna är bra och viktiga. Många lyfter att de kan 

vara ett stöd i genomförandet av strategin för de samverkande aktörerna och hjälpa till att 

vidga perspektiven. Flera är positiva till den tydliga kopplingen till Agenda 2030. Några 

lyfter att just invånarperspektivet är viktigt för genomförandet. 

Den enda principen som ifrågasätts är ”Vi talar med gemensam röst”. En del lyfter att 

principerna ökar komplexiteten i strategins struktur och logik. Många remissvar innehåller 

frågor kring hur arbetet med principerna ska gå till praktiskt och i vilka sammanhang de 

ska tillämpas. Flera ser stora svårigheter att både följa upp och tillämpa dem i det 

vardagliga arbetet. VGR bör ta ledarrollen skriver någon. BRG och Göteborgs stad tycker 

att principerna snarare har karaktären av en värdegrund för VGR än är en gemensam del i 

en regional utvecklingsstrategi. Fyrbodal nämner bland annat att de vill ha med de 

“horisontella kriterierna” angående miljö och sociala aspekter från VG2020. 

Många aktörer vill se mer och bättre samverkan mellan olika aktörer i allmänhet och VGR 

i synnerhet. En skriver att det borde finnas en princip som betonar samverkan. Några tar 

upp att det borde stå tydligare runt samverkan över kommunalförbundsgränser samt till 

andra regioner. En lyfter också att de tydligare vill se att civila samhället finns med i 

arbetet, “penta helix”. En statlig myndighet föreslår ytterligare en princip om jämställdhet 

och likabehandling. En svårighet som flera aktörer, framförallt kommunerna, lyfter är att 

det finns målkonflikter mellan principerna, det vanligaste är att man inte tycker princip två 

om delaktighet går ihop med princip fyra om att tala med gemensam röst. Svenskt 

näringsliv vill betona vikten av att ha en ödmjuk och inlyssnande attityd till företag som 

lever under hård internationell press. 

Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar 
Alla som svarat gillar principen men några önskar att det skulle vara tydligare vad detta 

innebär och hur det ska gå till. Någon undrar om den här principen ska styra fördelning av 

pengar och resurser. Flera lyfter också vikten av förbättrade / nya samverkansformer för att 

principen ska efterlevas. Någon aktör tycker att inte bara kulturens roll borde lyftas fram 

utan saknar resonemang av mer ekonomisk karaktär.  

Vi ökar invånarnas delaktighet och inflytande 
Alla som svarat är positiva till principen, men några tycker även ett resonemang om “tillit” 

borde finnas med. Aktörer från civila samhället lyfter vikten av samverkan med dem för att 

lyckas med principen. Någon tar upp att de saknar resonemang om hur vi ska gå tillväga 

och vill se tydligare kopplingar till digitalisering inom alla principerna.  

Vi experimenterar för att lära, skala upp och implementera 
Färre har svarat specifikt på denna princip men de aktörer som svarade tycker den är bra. 

Flera av dem nämner hur väl den stämmer med deras befintliga arbetssätt och hur de kan 

hjälpa till med detta. 
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Vi talar med gemensam röst 
Flera tycker principen är lovvärd men att det finns en målkonflikt mellan den och flera av 

de andra principerna. Detta är enda principen där någon aktör angett att de inte håller med 

Många ställer sig frågande till hur denna princip ska kunna efterlevas, eller vad den 

innebär i praktiken. Framför allt är det princip två om delaktighet som det anses finnas en 

målkonflikt med. Aktörer från civila samhället lyfter också vikten av utökade samråd med 

dem om detta ska gå att genomföra. Ett mindre antal tycker att principen är viktig, framför 

allt i kommunikation och påverkan om infrastruktursatsningar. 

Vi är modiga och förändringsorienterade ledare 
Få kommentarer, men de som finns är positiva till principen. En kommun menar att det är 

svårt för kommunerna att leva efter principen, det är enklare för VGR. Någon menar att 

tillit borde vara en viktig del av principen och en annan aktör lyfter att det borde vara 

tydligare hur viktigt det är att ge stöd till modigare ledare.  

 

Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett 
framgångsrikt genomförande av strategin.  
Hur tycker ni att strategin ska genomföras?  
Hur kan er organisation bidra? 
Genomgående visar aktörer inom samtliga grupper på ett stort engagemang. Remissvaren 

innehåller breda beskrivningar av aktörernas verksamhetsområden, därtill en mängd olika 

exempel på hur de kan bidra i genomförandet av strategin. Flera kommuner och 

kommunalförbund beskriver att RUS:en ligger i linje med deras egna måldokument, vilket 

kommer att underlätta och skapa kraft i verkställandet. På flera håll syns dock en önskan 

om förtydliganden av ansvar och roller samt en vägledning för hur arbetet med strategin 

kan ske på kommunal nivå. Det lyfts som avgörande för att få kraft i genomförandet och 

för att kunna få en överblick av det som görs. 

Dialog och samverkan 
De flesta är övertygade om att strategins genomförande förutsätter samverkan och dialog, 

remissvaren andas ansvarskänsla och en vilja att bidra. Flera vittnar också om att de har 

goda exempel som de gärna delar med sig av. Många skriver att de snarare vill bygga på 

redan befintliga nätverk och arenor än skapa nya. Samtidigt betonar de flesta att de vill 

utveckla, fördjupa och stärka samverkan. Några kommuner efterfrågar ökat samarbete över 

kommunalförbundens gränser och någon nämner mellankommunal kustzonsplanering som 

ett bra exempel. Några nämner också regioner och länder utanför Västra Götaland som 

viktiga samarbetspartners. Flera aktörer efterfrågar ökad tydlighet kring roller och ansvar. 

De flesta aktörer lyfter sin egen roll, men i några remissvar framgår att VGR bör ta på sig 

en starkare roll i genomförandet.  
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Kunskap och lärande 
Svaren handlar till stor del om att ta tillvara på den kunskap som genereras via 

omvärldsbevakning och analyser. Det lyfts som viktigt att hitta smidiga 

kommunikationsvägar för lärande bland de aktörer som gemensamt arbetar i linje med 

strategin. Pedagogiska presentationsmaterial lyfts som ett bra sätt att introducera strategin 

till aktörer och medborgare. Även här synliggörs behov av konkretisering, till exempel hur 

lärandet mellan olika aktörer ska utformas för att stödja genomförandet av strategin. Flera 

har skrivit om behovet av riskanalys för oförutsedda händelser och många har nämnt 

klimatrelaterade risker. I övrigt framkommer synpunkter om förtydligad ansvarsfördelning 

och vikten av kvalitativ uppföljning.  

Verktyg och resurser 
Sammantaget lyfter aktörerna behovet av mer konkreta handlingsplaner för att tydliggöra 

hur arbetet med att förverkliga strategin ska ske. Processen från strategi till konkreta 

genomförandeplaner skulle behöva framgå i strategin, samtidigt som det ses som viktigt att 

berörda aktörer är med vid utformningen av planernas utformning. Befintliga 

överenskommelser och lokala strategier nämns kunna utgöra bra verktyg för att i 

samverkan utforma konkreta insatser. Strategin bör även utgöra en vägvisare vid 

framtagande av lokala styrdokument och budgetar. Därtill betonas, särskilt från civila 

samhället, kommunalförbund och kommuner, att det är viktigt med tilldelning av resurser 

för att möjliggöra deltagande och implementering av strategins områden.  

Uppföljning, utvärdering och indikatorer 
Flera aktörer lyfter att planen för uppföljning och utvärdering är bra och väl genomarbetad. 

Det lyfts som positivt att använda befintliga indikatorer från etablerade källor samt kopplat 

till Agenda 2030. Förslag på kompletteringar som nämns är att förtydliga hur strategin ska 

följas upp, att vid behov även använda kvalitativa metoder, att ge möjlighet för aktörer att 

komplettera med indikatorer som anses relevanta samt att rangordna indikatorer för ökat 

förtydligande. I svaren lyfts önskemål om en inledande nulägesanalys för att veta var vi 

befinner oss och då lättare kan mäta utvecklingen över tid, likaså en koppling mellan det 

regionala utvecklingsarbetet och nationell tilldelning av resurser.  

Det beskrivs som viktigt att involvera alla berörda aktörer i uppföljningen och att 

kommunicera denna brett och lättillgängligt. Hållbarhetsbedömningen nämns som viktig 

och bör ingå i den slutliga versionen av strategin. Remissvaren innehåller även förslag på 

en rad indikatorer som bör inkluderas, samt en ytterligare uppdelning utöver kvinnor/män. 

Det är emellertid oklart om de föreslagna indikatorerna eller en uppdelning utifrån fler 

parametrar används i nuläget i något sammanhang och om det är möjligt att samla in utfall. 


