Inbjudan
Du är inbjuden att bidra med tankar och förslag till innehållet i Västra Götalandsregionens
viktigaste styrdokument framöver, den regionala utvecklingsstrategin. Den nya strategin blir
vägledande i allt regionalt utvecklingsarbete 2021–2030 och kommer att påverka
regionfullmäktiges budget och de program och insatser som skapas under de kommande åren.
Det regionala utvecklingsarbetet syftar till att skapa förutsättningar för sysselsättning, tillväxt
och utveckling i hela länet, och under fram till sommaren samlas synpunkter och förslag in
från en mängd olika infallsvinklar (se här). Du har fått den här inbjudan för att vi tror att du
kan lämna viktiga inspel ur ett landsbygdsperspektiv. I några fall kan detta vara första gången
du hör om detta; då har vi rekommenderats av någon i ditt nätverk att vända oss just till dig.

Plats: Vänersborg, Residenset, lokal Sessionssalen
Tid: 16 maj, kl. 09.30-12.00
Anmälan: med vändande e-post till robin.kalmendal@vgregion.se
Program: se nästa sida
Dagen arrangeras i samverkan med Länsstyrelsens enhet för landsbygdsutveckling, och du
som deltar kommer att få veta mer om den regionala utvecklingsstrategin och hur processen
med att ta fram den nya går till. Du får förstås redan nu gärna bilda dig en uppfattning om
strategin som är aktuell till dess; VG2020 (bifogad).
För att samtalet den 16 maj ska bli riktigt konstruktiv vill vi be dig att innan dess funderar
över följande:
Vilka förutsättningar för sysselsättning, tillväxt och utveckling råder där du verkar?
Skriv gärna dina tankar under rubrikerna Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Utmaningar,
och ta med dig anteckningarna till mötet. Syftet med dagen är att identifiera gemensamma
förslag på insatsområden som bör ges prioritet i den nya utvecklingsstrategin 2021–2030.
Har du förslag på någon som du tycker bör bjudas in eller har du funderingar, vänd dig till
mig så svarar jag så fort det går.

Välkommen!

Program:
09.00-09.30

Registrering och kaffe

09.30-10.00

Introduktion och syfte med förmiddagen

Lisa Lundin
Robin Kalmendal
Västra Götalandsregionen

10.00-10.20

Hur mår landsbygden i Västra Götaland?

Avd. för samhällsanalys
Västra Götalandsregionen

10.20-10.30

Förutsättningarna där jag verkar

Alla, individuellt

10.30-11.00

Förutsättningarna där vi verkar

Alla, gruppvis (á 4 pers.)

11.00-11.10

Paus

11.10-11.50

Genomgång, diskussion och syntes

Alla, tillsammans

11.50-12.00

Summering och nästa steg

Lisa Lundin
Robin Kalmendal
Västra Götalandsregionen

12.00

Avslut

