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Bilagan består av samlade detaljsynpunkter på det nya förlaget till remissversion av
uppdaterade Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) för Örebro län. Karlskogas svar är
uteslutande från Karlskoga kommun, då alla förvaltningar, via förvaltningschefer inom
Karlskoga kommun har givits möjlighet att komma med synpunkter.
Överlag har synpunkterna som inkommit varit positiva. Många som har fått möjlighet att
lämna synpunkter har meddelat att de har läst remissversionen, men har inga synpunkter.
Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som inkommit.
Kultur- och föreningsförvaltningen
Generellt är det bra uppdaterade och relevanta texter som ligger till grund för den regionala
utvecklingsstrategin för länet.
Kultur- och föreningsförvaltningen tycker dock att man ska se över texterna där det står
kvinnor och män, flickor och pojkar. Man kan exempelvis lägga till eller annan
könstillhörighet efter kvinnor och män, flickor och pojkar. Nuvarande formuleringarna utgår
från att det bara finns två kön och exkluderar de som varken identifierar sig som kvinna eller
man, flicka eller pojke.
Det har även inkommit en invändning till ett annat ordval. I underlaget står det för det mesta
vi, ibland regionen eller länet. Här är det viktigt att förtydliga och skriva så att det alltid är
tydligt vem/vilka som avses. Några ytterligare kommentarer enligt nedan;
Kap 3 Viktiga perspektiv
Under rubriken Barn och unga sid 15, sjätte raden med början Att lyckas i skolan… fattas
ordet ”är”
5.5 Social sammanhållning sid 28. Under rubriken Kultur ska vara till för alla – näst sista
raden. Det står fritidsaktiviteter kan bidra. Förslag är att ta bort kan. Undersökningar visar att
fritidsaktiviteter bidrar till en attraktivare livsmiljö.
Socialförvaltningen
”Socialförvaltningen har tagit del av den reviderade regionala utvecklingsstrategin 2022 –
2030 och är i grunden positiv. En synpunkt är dock att strategin/visionen är väldigt
omfattande med ett stort antal områden, effektmål och indikatorer. Erfarenhetsmässigt är ett
så omfattande dokument svårt att hålla levande. Det viktigaste med en strategi/vision är att

kunna hålla den levande i dagligt arbete över tid för att skapa delaktighet bland alla de
intressenter som behöver vara med i genomförandet. Lyckas man inte med det får man inte
den effekt som var ämnad och då blir dokumentet verkningslöst. Därför kanske
utvecklingsstrategin borde minska i sitt omfång och ha några färre fokusområden.
En synpunkt är gällande indikatorernas värde som inte har uppdateras till exempelvis 2019–
2020 i den reviderade upplagan. Man skulle vilja se hur utvecklingen går såsom delmål. Nu
finns mätvärden från 2016.
Socialförvaltning har inte några övriga synpunkter på detaljnivå.”
KS Ledningskontor
”Nobelbanan, som måste betecknas som en av de största och viktigaste hävstängerna för
regionens utveckling på mellanlång sikt omnämns en gång i brödtexten plus på en av
kartorna. Man kan tolka in Nobelbanan som företeelse i några mer allmänt hållna skrivningar.
Nobelbanan är något Regionen jobbar med och ska fortsätta jobba hårt med, genom bolaget
där man är delägare och som anförare i länet i kontakten med och samordningen mellan
kommunerna. Detta borde på något sätt lyftas fram tydligare och dessutom högre upp i
dokumentet, inte bara insmuget på sid 37 och 38. För Karlskogas del borde det vara extra
angeläget att poängtera detta oavsett vad utfallet sedan blir.”

”Region Örebro är en ojämlik region om man ser till förutsättningar för de olika kommunerna
som ingår i regionen. Örebro kommun är motorn med 156 000 invånare och den näst största
kommunen Karlskoga har drygt 30 000 invånare, vilket innebär att Örebro är fem gånger så
stor som den näst största kommunen. De indikatorer som valts ut i RUS för att följa upp
utvecklingen beskrivs endast på totalnivå vilket i praktiken sannolikt innebär att positiva
förflyttningar görs isolerat på vissa kommuner medan flera kommuner kan ha en negativ
utveckling. RUS bör följas upp regelbundet på varje indikator för varje enskild kommun för
att på så sätt följa upp regionens totala utveckling. Om RUS endast följs upp på aggregerad
nivå finns en stor risk att det sker en ”kannibalisering” inom regionen då gynnsamma
kommuner går från bra till bättre medan mindre gynnsamma kommuner tappar i viktiga
utvecklingsområden. Samma princip bör gälla när man ser till de tre sjukhusenheter som
finns i regionen.”
”Vilken typ av resultatuppföljningar och analyser har genomförts sedan RUS beslutades
2018? Vart kan dessa återfinnas? Vilka samverkande insatser har genomförts för att stärka
regionen som helhet? Inom vilka områden har förbättringar skett? Vilka orsaksanalyser har
genomförts på övergripande nivå?”
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Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Örebro län
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Sammanfattning av ärendet
Samtliga kommuner inom Region Örebro län har givits möjlighet att
komma med synpunkter avseende remissversion av uppdaterade
Regionala Utvecklingsstrategin (RUS). Den regionala
utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Region Örebro län har
därför gjort en översyn av strategin och har under våren 2021 arbetat
fram en uppdaterad version som nu översänts för yttrande. Den
nuvarande RUS:en antogs i mars 2018, Region Örebro län har i dialog
med partnerskapet för regional utveckling beslutat att inte göra en ny
RUS utan istället behålla strukturen i nuvarande RUS och enbart göra
nödvändiga uppdateringar.
Arbetet med den nuvarande RUS:en föregicks av ett gediget
förankringsarbete där Karlskoga kommun gick ut brett både internt och
externt för att samla in synpunkter. Det nya förslaget bygger till stor del
på den befintliga RUS:en, därav har synpunkter till den uppdaterade
RUS:en begränsats till interna synpunkter.
Alla förvaltningar inom Karlskoga kommun har givits möjlighet att
komma med synpunkter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 20 augusti 2021
Yttrande - Karlskoga kommuns remissvar om uppdaterad RUS
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att anta yttrande, daterat den 20 augusti
2021, över Region Örebro läns förslag till uppdaterad Regional
utvecklingsstrategi.

Expedieras till
Region Örebro län

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

sandra.a.karlsson@karlskoga.se
Region Örebro län
21RS5939 Karlskoga kommun
den 8 september 2021 07:55:44
Yttrande - Karlskoga kommuns remissvar om uppdaterad RUS 2021 .pdf
Beslut-202100459-KS-§ 142.pdf

Hej!
Översänder protokollsutdrag samt yttrande över uppdaterad RUS från Karlskoga kommun.
Niklas Olsson, niklas.olsson@karlskoga.se, har samordnat Karlskoga kommuns
remissvar.
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