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Remissvar – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 
2022-2030  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren informerar allmänna utskottet om att Ljusnarsbergs 

kommun har yttrat sig kring remissen ”Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 

2022-2030”. De kommentarer som lämnats gällande remissen anger följande:  

 

Ljusnarsbergs kommun anser att det är relevant för det långsiktiga arbetet att de 

övergripande målen inte är förändrade.  

Den regionala utvecklingsstrategin visar på samspelet mellan den lokala och 

regionala nivån och den är en stöttning för vår kommun då vi prioriterar insatser den 

närmaste tidsperioden.  

                      Effektmål och indikatorer är en grund för kommunens interna process för målarbetet.  

Del ”lilla kommunen” påverkas indirekt av exempelvis megatrender och globalisering 

som sker i hela Örebroregionen så det är värdefullt att utvecklingsstrategin tar upp 

detta.  

 

Kommentarer kring de viktigaste ändringarna som berör flera områden  
A. Den starkare betoningen på olika livsvillkor i vårt län visar att det krävs en 

samverkan i det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet. Vi är i behov av ett starkt 

civilsamhälle såsom exempelvis socialt företagande. Projektet ”Jämlik hälsa i norra 

Örebro län” är ett bra exempel på samverkan mellan region och kommun.  

Viktigt att ta ett samlat grepp kring de utsatta grupper som finns i våra kommuner. 

Det behöver fokuseras på att skapa en levande landsbygd som minskar bilberoendet 

genom en genomtänkt samhällsplanering. Den digitala infrastrukturen ökar 

etablering av företag på landsbygden.  

 

B. Förutsättningarna för våra barn och unga att möta framtiden ska inte skilja sig 

beroende på var du växer upp. Även här krävs samverkan inom och mellan kommuner 

och regionen, ett starkt civilsamhälle, kulturliv som har barn och unga i centrum. 

Utbildningsmiljöer behöver anpassas för alla grupper av barn och unga så att alla 

som lämnar skolan på olika nivåer är anställningsbara eller behöriga till vidare 

studier. Skolan har ett stort ansvar men i samverkan, på olika sätt, når vi positiva 

synergieffekter. Idrottens betydelse för barn och unga kräver samverkan mellan 

kommun, region och civilsamhället och lyfts inte i remissen vilket Ljusnarsbergs 

kommun önskar.  

 

C. Ökad fokus på hållbarhet ska ingå i allt vi jobbar med. Vi producerar och 

konsumerar på nya sätt i dagens Sverige och det kräver en stor omställning för att 

hitta hållbara energilösningar. Hållbara resor och transporter kräver ett ändrat  
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beteende och för att möte arbetskraftsefterfrågan så behövs omställningar i både 

beteende och produktionssätt.  

 

Yttranden  
5.9 Transporter och infrastruktur  

För att lösa kompetensförsörjningen i kommunen och länet är det viktigt med lika 

förutsättningar i hela länet. Detta gäller specifikt bredbandsfrågan där vi är i stort 

behov av stabil utbyggnad med fiber utanför våra tätorter. Vissa 

organisationer/arbetsgivare godtar inte en wifi-lösning såsom FWA (Fixed Wireless 

Access), en alternativ bredbandslösning, utan kräver fiberanslutning. Det måste vara 

möjligt att arbeta hemifrån även utanför våra tätorter för att vi ska bli en attraktiv 

region. Det ska finnas en attraktiv boende- och närmiljö på landsbygden.  

Distansarbete har troligen kommit för att stanna, som ett resultat av pandemin, men 

det kräver en förändrad digital infrastruktur.  

 

Attraktiva boende- och närmiljö på landsbygden kräver en väl utbyggd infrastruktur 

gällande kollektivtrafik och god status på våra vägar.  

 

Ökad andel förnybar energi, såsom införande av laddningsbara bilar, kräver 

stora finansiella insatser att bygga ut. Laddstolpar behövs i hela kommunen. Vi 

måste alla hjälpas åt att bromsa klimathotet och då är detta något som den 

enskilde kan bidra med där subventionering av inköp av bil, installation av 

laddstolpar är en förutsättning. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet antar yttrandet. 

 

                          _____________ 

Expediering: 

Region Örebro län + handling 

Berit Westergren, kommunchef 
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