
Från: Joel Larsson
Till: Region Örebro län
Kopia: Isabell Landström
Ärende: Remissvar Regional utvecklingsstrategi 21RS5939
Datum: den 17 september 2021 16:11:57
Bilagor: Protokollsutdrag KS § 109.pdf

KS2021-303-2 Remissvar - Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030 419476_3_1.pdf

Hej! 

Här kommer yttrande från Nora kommun gällande Regional utvecklingsstrategi för Örebro län
dnr 21RS5939. Kontaktperson är Isabell Landström, kommundirektör,
isabell.landstrom@nora.se.
 
 
Joel Larsson
Kommunsekreterare
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Remissvar - Regional utvecklingsstrategi för 
Örebro län 2022-2030 


Sammanfattning  


Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Vår 


nuvarande RUS, Tillväxt och hållbar utveckling – Regional 


utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-2030, är antagen 2018.  


 


I dialog med partnerskapet för regional utveckling har Region Örebro län 


beslutat att inte göra en ny RUS utan behålla strukturen i nuvarande RUS 


och göra nödvändiga uppdateringar. 


 


Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa en gemensam 


vägvisare för hur vi inom länets kommuner, näringsliv, myndigheter, 


offentlig förvaltning, universitet och civilsamhälle tillsammans ska utveckla 


vårt län i den riktning vi vill.  


 


Den prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och där det 


behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa om till social, 


miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För att vara en attraktiv och 


pulserande region för alla och ha likvärdiga förutsättningar i länet.  


 


Strategin visar också nuvarande och kommande samarbetspartners och vad 


vi kommer att satsa på. 


 


Remissperioden är 21 juni – 30 september 2021 och regionfullmäktige 


planerar att fatta beslut februari 2022. 
 


Förslag till beslut  


 


Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 


 


- att godkänna yttrande gällande Remiss – Regional 


utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030 DNR 21RS5939 
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Yttrande från Nora kommun 
 


Övergripande 


Nora kommun har tagit del av föreslagen uppdateringen av den regionala 


utvecklingsstrategin.  


 


Att varje del inleds med den gula informationsrutan kring de justeringar 


som föreslås är bra. Det är enkelt att se vilka förändringar som har 


tillkommit. 


 


De övergripande delarna är bra och vi har inte noterat något viktigt som 


saknas.  


 


Förslaget ser ut att kunna bli en bra strategi med bra målbild för regionen 


för att gemensamt kunna jobba tillsammans för länets utveckling fram till 


2030. 


 


Särskilda medskickade frågeställningar  


 


1) Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade 


strategiförslaget och dess relevans?  


 


Nora kommun ser att den regionala utvecklingsstragin har ett ökat fokus på 


kommande utmaningar, både lokalt, regionalt, nationell och globalt. 


Det ser vi positivt på. 


 


De regionala handlingsplanerna och styrdokumenten kopplas till den 


nationella och global nivnå. Särskilt viktigt är att den regionala 


utvecklingsstratgin kan kopplas ihop med lokala styrdokument på den 


kommunala nivån. Vår ambition är att koppla ihop kommunala planer med 


regionala strategier och regionala planer. 


 


Nora kommun ser positivt på att landsbygdernas betydelse har lyfts mer och 


att landsbygdspolitiken numera finns inom politikområdet hållbar regional 


utveckling.  


 


 


2) Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att den 


regionala utvecklingsstrategin för Örebro län fortsatt ska vara 


aktuell?  


 


Nora kommun tycker att uppdateringarna känns aktuella och ligger rätt i 


tiden.  


 


Samspelet mellan olika nivåer är särskilt tydligt där de gobala målen för 


hållbar utveckling sammanvävs i den regionala utvecklingsstrategin och 


vidare till regionala handlingsplaner. 
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3) Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras?  


 


Nora kommun anser att arbete som genomförts med en lagom 


ambitionsnivå. Tjänstepersoner har kunnat ta del av arbetets utveckling och 


kunnat påverkt och komma med inspel under våren 2021. 


 


Det som har varit mindre tillfredsställande är det strama/tighta tidschemat 


för remisstiden. Det har påverkat den politiska processen/beredningen inom 


kommunen.  


 


Övriga synpunkter 


 


Det kan finnas en risk för målkonflikter mellan den regionala 


utevecklingstrategin och de regionala handlingsplanerna.  


 


Ett förslag kan vara att ta fram riskanalyser gällande målkonflikter mellan 


olika handlingsplaner. Ett exempel är om det finns en målkonflikt mellan 


Kulturplanen och Läns plan för transportinfrastrukur.  


 


Delgivning av beslut 


Regional utveckling Region Örebro län 


 


Beslutsunderlag  


Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Örebro län DNR 21RS5939. 


 


 


 


Isabell Landström 


Kommundirektör 
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Remissvar - Regional utvecklingsstrategi för 
Örebro län 2022-2030 

Sammanfattning  

Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Vår 

nuvarande RUS, Tillväxt och hållbar utveckling – Regional 

utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-2030, är antagen 2018.  

 

I dialog med partnerskapet för regional utveckling har Region Örebro län 

beslutat att inte göra en ny RUS utan behålla strukturen i nuvarande RUS 

och göra nödvändiga uppdateringar. 

 

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa en gemensam 

vägvisare för hur vi inom länets kommuner, näringsliv, myndigheter, 

offentlig förvaltning, universitet och civilsamhälle tillsammans ska utveckla 

vårt län i den riktning vi vill.  

 

Den prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och där det 

behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa om till social, 

miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För att vara en attraktiv och 

pulserande region för alla och ha likvärdiga förutsättningar i länet.  

 

Strategin visar också nuvarande och kommande samarbetspartners och vad 

vi kommer att satsa på. 

 

Remissperioden är 21 juni – 30 september 2021 och regionfullmäktige 

planerar att fatta beslut februari 2022. 
 

Förslag till beslut  

 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

- att godkänna yttrande gällande Remiss – Regional 

utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030 DNR 21RS5939 
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Yttrande från Nora kommun 
 

Övergripande 

Nora kommun har tagit del av föreslagen uppdateringen av den regionala 

utvecklingsstrategin.  

 

Att varje del inleds med den gula informationsrutan kring de justeringar 

som föreslås är bra. Det är enkelt att se vilka förändringar som har 

tillkommit. 

 

De övergripande delarna är bra och vi har inte noterat något viktigt som 

saknas.  

 

Förslaget ser ut att kunna bli en bra strategi med bra målbild för regionen 

för att gemensamt kunna jobba tillsammans för länets utveckling fram till 

2030. 

 

Särskilda medskickade frågeställningar  

 

1) Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade 

strategiförslaget och dess relevans?  

 

Nora kommun ser att den regionala utvecklingsstragin har ett ökat fokus på 

kommande utmaningar, både lokalt, regionalt, nationell och globalt. 

Det ser vi positivt på. 

 

De regionala handlingsplanerna och styrdokumenten kopplas till den 

nationella och global nivnå. Särskilt viktigt är att den regionala 

utvecklingsstratgin kan kopplas ihop med lokala styrdokument på den 

kommunala nivån. Vår ambition är att koppla ihop kommunala planer med 

regionala strategier och regionala planer. 

 

Nora kommun ser positivt på att landsbygdernas betydelse har lyfts mer och 

att landsbygdspolitiken numera finns inom politikområdet hållbar regional 

utveckling.  

 

 

2) Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att den 

regionala utvecklingsstrategin för Örebro län fortsatt ska vara 

aktuell?  

 

Nora kommun tycker att uppdateringarna känns aktuella och ligger rätt i 

tiden.  

 

Samspelet mellan olika nivåer är särskilt tydligt där de gobala målen för 

hållbar utveckling sammanvävs i den regionala utvecklingsstrategin och 

vidare till regionala handlingsplaner. 
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3) Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras?  

 

Nora kommun anser att arbete som genomförts med en lagom 

ambitionsnivå. Tjänstepersoner har kunnat ta del av arbetets utveckling och 

kunnat påverkt och komma med inspel under våren 2021. 

 

Det som har varit mindre tillfredsställande är det strama/tighta tidschemat 

för remisstiden. Det har påverkat den politiska processen/beredningen inom 

kommunen.  

 

Övriga synpunkter 

 

Det kan finnas en risk för målkonflikter mellan den regionala 

utevecklingstrategin och de regionala handlingsplanerna.  

 

Ett förslag kan vara att ta fram riskanalyser gällande målkonflikter mellan 

olika handlingsplaner. Ett exempel är om det finns en målkonflikt mellan 

Kulturplanen och Läns plan för transportinfrastrukur.  

 

Delgivning av beslut 

Regional utveckling Region Örebro län 

 

Beslutsunderlag  

Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Örebro län DNR 21RS5939. 

 

 

 

Isabell Landström 

Kommundirektör 
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