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Till: regionen@regionorebrolan.se

Remissvar från Handelskammaren Mälardalen
- Örebro läns regionala utvecklingsstrategi
(Diarienr 21RS5939)
Handelskammaren Mälardalen, med medlemsföretag i Örebro län (och Västmanland samt
Eskilstuna och Strängnäs kommuner), lämnar härigenom remissvar med övergripande synpunkter på den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län 2022-2030.
Vårt remissvar utgår från de tre frågorna:
1. Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade strategiförslaget och
dess relevans?
2. Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län fortsatt ska vara aktuell?
3. Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras?
1. Långsiktighet och följsamhet ger relevans

Vi är positiva till förslaget om uppdaterad regional utvecklingsstrategi och att de övergripande
målen är oförändrade. Långsiktighet är en avgörande faktor för att lyckas med en hållbar näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat.
Det är samtidigt bra att det uppdaterade förslaget tar hänsyn till den snabba utvecklingen inom
digitaliseringen och förändringar i arbetsmarknaden, som delvis är en följd av pandemin.
Att man i förslaget är tydliga med att man ska ta ett gemensamt ansvar för ett gott näringslivsklimat tillsammans med bland annat näringslivsorganisationer är bra. Samverkan med
samproduktion, partnerskap, samhandling etc gynnar alla parter.
Vi tycker att det är extra bra att samtliga mål nu också styrs mot målet om god resurseffektivitet.
Sammantaget är vår bedömning att det uppdaterade strategiförslaget är bra och relevant.
2. Att tänka nytt bidrar till en aktuell RUS

Vår uppfattning är att den regionala utvecklingsstrategin har anpassats väl efter utvecklingen i
omvärlden. Att man också lyfter vikten av att tänka nytt och vid behov göra hela systemförändringar (t ex inom innovation) bidrar till aktualiteten.
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3. Bra uppdateringar med viktiga perspektiv

Avsnitt 3. Viktiga perspektiv ser vi som ett tydligt exempel på hur den regionala utvecklingsstrategin har anpassats på ett bra sätt och fått med många viktiga och aktuella frågor. Stycket om att
tänka nytt vill vi lyfta som särskilt relevant. Möjligtvis hade man kunnat knyta an bättre till det
sedan under de prioriterade områdena.
Vi tycker också att avsnitt 4. Örebro län och omvärlden har, efter omskrivning, blivit en bättre
ingång till de prioriterade områdena.
Av dessa områden har vi lagt mest fokus på de områden som berör oss som näringslivsorganisation direkt.
- 5.1: Vikten av hållbarhet och digitalisering för att vara långsiktigt konkurrenskraftig är
identifierade och lyfts fram på ett bra sätt. Vår bild är att dessa frågor kommer att vara
mycket viktiga de kommande åren och har hög prio. Även ett stärkt entreprenörskap
tycker vi är extra bra att det lyfts.
- 5.2: Även om vi inte är en aktör i innovationssystemet ser vi vikten av ett väl fungerande
system för tillväxt.
- 5.3 och 5.4: Näringslivets kompetensförsörjning är beroende på att vi har ett utbildningssystem som dels säkerställer att alla fullföljer utbildning på minst gymnasienivå och dels
att vi har ett utbildningsutbud som går i samklang med efterfrågan. Detta kan vara den
enskilt viktigaste frågan i hela den regionala utvecklingsstrategin så bra att behovet av
samverkan har lagts till, men samtidigt också något som är beroende av flera olika faktorer varav vissa inte har regional bäring.
- 5.5 och 5.6: Vi har inga synpunkter.
- 5.7: Bättre än tidigare vilka utmaningarna är och vad de innebär. Det blir också ännu mer
tydligt under avsnittet önskvärt läge 2030.
- 5.8: Vi hade gärna sett att bostäder till unga och studenter hade funnits med även under
önskvärt läge. I övrigt inga synpunkter.
- 5.9: Bra och tydligt. Särskilt bra beskrivet är stycket om det strategiska läget i Norden
men den svaga internationella tillgängligheten.
- 5.10: Vi har inga synpunkter.
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