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Regional utvecklingsstrategi 
Västra Götaland 2021-2030

Gemensam strategi för Västra Götalands utveckling

Kommuner, kommunalförbund, näringsliv, civila 
samhället, myndigheter, akademi, VGR

Övergripande mål och långsiktiga prioriteringar 

Vägledande för vår samverkan och  gemensamma 
insatser 

Ska ses över en gång per mandatperiod

Förslaget tas fram i bred dialog

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den regionala utvecklingsstrategin är vår gemensamma strategi för den regionala utvecklingen i Västra Götalands län. Den beskriver mål och prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver öka fram till 2030. Den fokuserar på områden som utvecklas genom samarbete mellan organisationer och sektorer samt samverkan mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå.För att ställa om till ett hållbart Västra Götaland behöver vi möta ett antal samhällsutmaningar parallellt. Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra till ett hållbart samhälle.Aktörer som varit med och tagit fram strategin och som bidrar till genomförandet är näringslivet och dess organisationer, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, civilsamhället, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, och strategin är plattformen för vår samverkan och för ett kraftfullt genomförande.Strategin är också viktig i vår samverkan med nationella och internationella aktörer. Strategin ligger till grund för våra EU-program på regional nivå (regionalfond, socialfond, interreg).Enligt förordningen ska den regionala utvecklingsstrategin ses över en gång varje mandatperiod. Då planeras en utvärdering för att identifiera behov av justeringar.



Vilka områden samlas vi 
kring i den regionala 
utvecklingsstrategin?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det innehåll som finns i strategin förklaras av den här bilden. Strategin prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga för Västra Götalands utveckling och där det behövs samverkan och gemensamma insatser för att klara av att ställa om till ett hållbart samhälle. Det vill säga områden som är viktiga för enskilda aktörer i Västra Götaland men där man som enskild aktör inte klarar sig själv. Områden där det finns samordningsvinster genom att flera aktörer samverkar, till exempel kommun, region, stat, näringsliv, lärosäten och ideella sektorn.Det är områden där förändringstakten måste accelerera eller där den gemensamma beredskapen för att klara oväntade händelser eller banbrytande förändringar behöver stärkas.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Strategins mål är: ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle”. Målet pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om behovet av att ställa om Västra Götaland till ett hållbart samhälle. Målet säger att nyckeln till ett långsiktigt konkurrenskraftigt och attraktivt Västra Götaland, är vår gemensamma förmåga till innovativ omställning inom en rad områden. Det är vad vi gör i Västra Götaland och det vi åstadkommer tillsammans som gör Västra Götaland till en attraktiv plats att bo och verka på.  Med hållbart samhälle menar vi ett Västra Götaland som samtidigt är:robust och sammanhålletjämlikt och öppetfossiloberoende och cirkulärtGenom att gå före (vara ett föredöme), kan våra innovationer och lösningar spridas och exporteras och bidra till ökad internationell konkurrenskraft i företagen.  



Presentatör
Presentationsanteckningar
Strategin består av ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar, fyra tvärsektoriella kraftsamlingar och fem vägledande principer. Denna strategi är inte lika bred som föregående strategi Västra Götaland 2020 (VG2020). Det beror på att både halvtidsutvärderingen av VG2020 och efterföljande dialoger har tryckt på behovet av att tydligare peka ut en handfull prioriteringar i nästa strategi. Under framtagandet har även behovet av nya arbetssätt och förhållningssätt för ökad omställningstakt lyfts fram. De vägledande principerna är ett resultat av detta.Strategins mål pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om behovet av att ställa om Västra Götaland till ett hållbart samhälle. Målet beskriver vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, ett ekologiskt och ett socialt perspektiv.De långsiktiga prioriteringarna gäller fram till 2030 och beskriver de fyra viktigaste områdena för gemensamma insatser för att klara omställningen till ett hållbart samhälle.De tvärsektoriella kraftsamlingarna gäller fyra år i taget och revideras en gång per mandatperiod. Syftet med kraftsamlingarna är att förstärka arbetet med de långsiktiga prioriteringarna genom riktade resurser och samverkan. Här finns möjlighet, att under 2020, rikta insatserna i kraftsamlingarna så att de starkare svarar på de eventuella behov som uppstår beroende på covid-19 påverkan på samhället.  De fem vägledande principerna ska vägleda oss när vi genomför strategin genom att dels inspirera och utmana i den dialog och samverkan som sker, dels utveckla våra arbetssätt. FÖRDJUPAD INFORMATION�Strategins mål är: ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle”. Målet säger att nyckeln till ett långsiktigt konkurrenskraftigt och attraktivt Västra Götaland, är vår gemensamma förmåga till innovativ omställning inom en rad områden. Med hållbart samhälle menar vi ett Västra Götaland som samtidigt är:robust och sammanhålletjämlikt och öppetfossiloberoende och cirkulärtAtt nå dit är avgörande för Västra Götalands långsiktiga konkurrenskraft och attraktivitet. Exempel på insatser inom strategins fyra långsiktiga prioriteringar: Bygga kompetens – för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärandeKompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov.Förbättra matchningen på arbetsmarknaden.Ta tillvara och utveckla hela arbetskraftens kompetens och underlätta utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden. Stärka innovationskraften -för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkantUtveckla och nyttiggör idéer med potential att öka takten i omställningen. Stimulera entreprenörskap och hållbar tillväxt i små och medelstora företag. Utveckla insatser inom hållbar industri, hälsa och life science, hållbar mobilitet och bioekonomi. Knyta samman Västra Götaland - för hållbar och förbättrad tillgänglighetSamverkan inom regional fysisk planering.Utveckla transportinfrastrukturen och öka andelen hållbart resande.Fortsatt utbyggnad av bredband i hela länet.Ökad samverkan nationellt och internationellt.Öka inkluderingen - för tillit och sammanhållningGe fler möjlighet till utbildning och egen försörjning.Skapa förutsättningar för större samhörighet och tillit mellan människor och till samhället.Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet.De fem vägledande principerna för det gemensamma genomförandet av strategin är:Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheterVi ökar invånarnas delaktighet och inflytande i samhälletVi experimenterar för att lära, skala upp och implementeraVi talar med gemensam röstVi är modiga och förändringsorienterade ledare



Presentatör
Presentationsanteckningar
Parallellt med att förslaget till strategi är på remiss fortsätter dialogen och planeringen av hur strategin ska genomföras utifrån de konkretiseringar, resurser och verktyg som behövs. Det kan till exempel handla om understrategier, budgetar och andra finansieringsformer, mötesplatser, partnerskap, påverkansarbete och gemensam kommunikationsstrategi. Här önskas inspel från remissinstanserna i hur ni kan bidra till strategins genomförande. Bilden illustrerar genomförandet i form av tecknet för evighet. I centrum finns kontinuerliga dialog och samverkan, med gemensamma mötesplatser. Kunskap och lärande som grund för genomförandet samspelar och växelverkar med de insatser som vi gör med hjälp av våra olika resurser och verktyg. För att prioriteringarna i strategin ska få genomslagskraft behöver personella och ekonomiska resurser avsättas i budgetar och i planer för genomförandet. Vi behöver konkretisera insatser i form av till exempel understrategier och överenskommelser. Kunskapsunderlag och risk-och omvärldsanalys skapar, tillsammans med uppföljning och utvärdering, ett underlag för gemensamt lärande och behovsmotiverade prioriteringar i arbetet framåt. Utvecklingen idag med covid-19 visar att det är särskilt angeläget att vi fortsätter att utveckla arbetet med risk- och omvärldsanalyser. Vi föreslår att det arbetet intensifierats under de kommande åren för att ta vara på erfarenheter från covid-19 och utveckla gemensamma arbetssätt.De vägledande principerna i figurens bas vägleder oss i genomförandet. Principerna ska hjälpa oss att ta tillvara möjligheterna i hela Västra Götaland genom att de inspirerar och utmanar oss i nya arbetssätt. De ska hjälpa oss att vidga perspektiven, öka delaktigheten, uppmuntra oss att gå före och våga prova det outforskade. De vägledande principerna är även ett sätt att integrera Agenda 2030 i genomförandet.



Så går remissen till
Remissperiod: 6 april till 30 september

200 remissinstanser

Remisshandlingar finns på 
www.vgregion.se/rus-remiss

Webbinarium RUS-förslag, Reväst
www.vgregion.se/rus-webbinarium

Remissvaren bereds under hösten 2020

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är 
ansvarigt politiskt beredande organ

Regionfullmäktige (RF) tar våren 2021 beslut om 
regional utvecklingsstrategi 2021-2030 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förslaget på regional utvecklingsstrategi har tagits fram med stor delaktighet och skickas på bred remiss till cirka 200 aktörer som på olika sätt verkar för Västra Götalands utveckling. Att den skickas på bred remiss är en viktig del i framtagandet. Remissen skickas, till skillnad från föregående strategi VG2020, på remiss till alla 49 kommunerna. Den skickas till kommunalförbunden, näringslivets organisationer, länsstyrelsen och andra myndigheter, akademi och institut, större föreningar och andra representanter för det civila samhället m.fl.  En uppföljningsträff planeras med näringsliv/företag och RUN:s presidium. Då finns möjlighet att samla in företags synpunkter på RUS-förslaget.  Inom VGRs egen organisation skickas strategin på remiss till bolag och förvaltningar inom regional utveckling, RU-nämnder och H&S-nämnder. 

http://www.vgregion.se/rus-remiss
https://www.vgregion.se/rus-webbinarium


200 remissinstanser
Kommuner och kommunalförbund

BRG, Almi, Västsvenska handelskammaren, 
Företagarna, Vinnova, Coompanion

Länsstyrelsen, AF, Trafikverket, ESF-rådet, 
Tillväxtverket, Skogsstyrelsen

Högskolor och universitet, folkhögskolor, naturbruk, 
bildningsförbund, science park och science center

Social ekonominätverk, Hela Sverige ska leva, MR-
samråden, fackliga organisationer

Storstadsregioner och grannregioner

Presentatör
Presentationsanteckningar
Exempel på organisationer som får strategiförslaget på remiss. Alla är inte uppräknade.Hela listan över remissinstanser finns i remissens missivet på www.vgregion.se/rus-remiss Inom VGR:s organisation skickas remissen tex till bolag och förvaltningar inom regional utveckling, nämnder inom regional utveckling och hälso- och sjukvård.  



Remisshandlingar 
www.vgregion.se/rus-remiss

Missiv med frågeställningar samt lista över alla remissinstanser

Remissversion Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021–2030

Bilaga 1. Förutsättningar för hållbar regional utveckling i Västra Götaland

Bilaga 2. Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den regionala 
utvecklingsstrategin

Bilaga 3. Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval

Presentatör
Presentationsanteckningar
Remisshandlingarna finns på www.vgregion.se/rus-remiss. De innehåller ett missiv med frågeställningar, själva strategiförslaget och tre bilagor.

http://www.vgregion.se/rus-remiss


Nästa steg i framtagandet 

Samtalen fortsätter under 2020 om hur vi får 
till ett kraftfullt gemensamt genomförande

Hållbarhetsbedömning görs av 
remissförslaget, utifrån Agenda 2030

Behandling av remissvaren hösten 2020

Regionfullmäktige tar beslut om strategin 
våren 2021

Presentatör
Presentationsanteckningar
Parallellt med att strategiförslaget är ute på remiss fortsätter samtalen under 2020 om hur strategin ska genomföras. Följ arbetet på www.vgregion.se/samtalvg2030.En fördjupad hållbarhetsbedömning kommer att göras av remissversionen våren 2020 för att tydliggöra hur strategin bidrar till Agenda 2030. Resultatet av hållbarhetsbedömningen kommer vara ett underlag tillsammans med inkomna remissvar inför beslutet om den slutliga strategin.Sista dag att lämna remissvar är 30 september. Därefter sammanställer och behandlar VGR inkomna synpunkter. VGR kommer presentera en samlad bild av remissvaren på www.vgregion.se/rus-remiss. Hösten 2020 sammanställs en uppdaterad version av strategin som behandlas i beredningen för hållbar utveckling (BHU) och regionstyrelsen. Beslut om strategin tas på regionfullmäktige våren 2021. Synpunkter i remissvaren kommer även tas till vara i Västra Götalandsregionens programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027 och i arbetet med att ta fram en strategi för innovation/smart specialisering. En kickoff planeras för den nya strategin på konferensen Framtid Västra Götaland våren 2021.



Läs mer på www.vgregion.se/samtalvg2030

Presentatör
Presentationsanteckningar
På www.vgregion.se/samtalvg2030 publicerar vi löpande information om arbetet med att ta fram Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
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