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Remissvar – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län
2022-2030 Dnr: 21RS5939
Övergripande synpunkter
Den samlade uppfattningen är att strategiförslaget är väl avvägt i sin uppdatering
genom att behålla långsiktigheten i befintlig utvecklingsstrategi och uppdatera
väsentliga delar utifrån omvärld och aktuell samhällsutveckling. Remissversionen
har en tydlig struktur och beskriver förändringarna på ett enkelt sätt som
underlättar läsningen.
Det framgår klart och tydligt att uppdaterade förändringar beskrivs med en
koppling utifrån ett ökat fokus på digitalisering och landsbygd. Det är positivt att
både digitalisering och landsbygdens betydelse för regionalutveckling lyfts fram.
För att uppnå en större tyngd och förståelse för dess möjligheter och utmaningar
borde förutsättningarna för digitalisering och landsbygdens betydelse utvecklats
mer.
Det är bra att det nu är en bättre balans i antalet effektmål och att alla tio
prioriterade områden bidrar till samtliga tre övergripande mål. Det visar på
betydelsen av hur flera perspektiv samverkar. De strategiska inriktningarna är
tydliga och bra. Det kan dock uppfattas att mer konkreta ”vad och hur” saknas
men här är det en balansgång mellan syftet med strategidokument och övriga
styrdokument. Det innebär att vi fortsatt måste arbetar med att utveckla,
tydliggöra och förenklar den hierarkiska styrningen avseende styrdokument och
samverkan utifrån utvecklingsstrategin.

Detaljerade synpunkter
Att tänka nytt, sid 14
Här beskrivs att de omställnings- och utvecklingsbehov som finns kräver ökade
innovationsinsatser och digitalisering. Ur ett resurseffektivt och hållbarhets
perspektiv är en framgångsfaktor att även utveckla förmågan att kunna ta vara på
goda och exempel och erfarenheter.
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Näringsliv och entreprenörskap, sid 20-21
Här har det lyfts fram tydligare skrivningar om samverkan mellan aktörer. Vi anser
att det bör kunna lyftas fram än mer genom att beskriva specifika områden för
samverkan avseende näringslivsfrågor och etableringar nationellt och
internationellt.
Klimatutmaningen har beskrivits som en av länets och hela världens största
utmaningar. Utifrån perspektiven hållbar tillväxt, konkurrenskraft, säkra
leverantörskedjor, och elkraftsförsörjning bör klimatfrågan lyftas in mer i de
strategiska inriktningarna för område 5.1.
Kunskapslyft och utbildning, sid 24-25
Det går inte nog att understryka vikten av att samla krafterna för ökad
måluppfyllelse inom grund- och gymnasieskolan. Här spelar den nya strategiska
inriktningen en viktig roll, stärk samverkan mellan olika samhällsaktörer för att
barn och unga ska få bra förutsättningar att möta sin framtid.
Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård, sid 30-31
Betydelsen av livsvillkor och förutsättningar för goda levnadsvanor för elevers
resultat i skolan bör lyftas fram tydligare.
Det är viktigt med ökad satsning på förebyggande hälsoinsatser och att det finns
en tillgänglig vård för alla. Med anledning av det omfattande strategiska
förändringsarbetet som nära vård innebär bör det här lyftas fram mer och
tydligare.
Klimat, miljö och energi, sid 32-33
I beskrivningen av önskvärt läge anges att den lokala produktionen av förnybar
energi har ökat genom vindkraft, solenergi och biogas. Här bör även genom vätgas
läggas till.
Bostadsförsörjning och attraktiva miljöer, sid 34-35
Enligt önskvärt läge 2030 beskrivs att tillgänglighet till bostäder, utbildning,
arbete, välfärd och service har ökat i hela länet. Av den strategiska inriktningen
framgår att förutsättningarna ska förbättras genom utbyggnad av digital
infrastruktur. Idag är det stora skillnader i bredbandsutbyggnaden i länet och
därför behöver det uppmärksammas på möjliga förutsättningar med digital
infrastruktur i länet alla geografiska områden.
Transporter, resande och infrastruktur är av stor betydelse för hela länet och inte
främst inom etablerade områden om man ska leva upp till strategins ambitioner.
Bilden på sidan 35 och framför allt rubriken kan ge fel signaler. Den beskriver
nuvarande resvägar. Att rubriken är förutsättningar för framtida bebyggelse
signalerar begränsningar för utveckling.
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Från ord till handling, sid 42-43
Kapitel, från ord till handling, har stor inverkan på det fortsatta arbete och nästa
steg i det fortsatta utvecklingsarbetet. Utan att komplicera och skapa strukturer
för samverkan som begränsar utveckling är det viktiga att hitta en balans i ansvar
och strukturer för fortsatt samverkan.
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