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Organisationerna i partnerskapet  
för regional utveckling i Örebro län 
samt LO, TCO, Svenska Näringsliv, LRF 

 

Remiss – Regional utvecklingsstrategi för 
Örebro län 2022-2030 Dnr: 21RS5939  
Bakgrund 
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. Region Örebro län har därför genomfört en översyn av 
strategin. I dialog med partnerskapet för regional utveckling har Region Örebro län 
beslutat att inte göra en ny RUS utan att behålla strukturen i nuvarande RUS och att 
göra nödvändiga uppdateringar.  
 
Partnerskapet för regional utveckling i Örebro län består av länets kommuner, 
Länsstyrelsen Örebro län, Handelskammaren Mälardalen, Örebro universitet, RF-
SISU, Örebro läns bildningsförbund samt Region Örebro län.  
 
Tidplan och arbetssätt förankrades med KC/RD (regiondirektörens möte med 
kommuncheferna) på två möten runt årsskiftet 2020/2021. På mötet med 
partnerskapet för regional utveckling 210311 förankrades vad i RUS som bör 
uppdateras och med vilka underlag. Det uppdaterade förslaget presenterades sedan på 
partnerskapets möte den 4 juni.  
 
Remissperioden är 21 juni – 30 september 2021. Den 29 september anordnas en 
öppen remisskonferens där även organisationer som inte fått remissen skickad till sig 
har möjlighet att framföra synpunkter. Beslut i regionfullmäktige planeras till februari 
2022. 

Strategins roll 
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 
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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 samarbetspartner vad vi kommer att satsa på. 

Material   
På http://www.regionorebrolan.se/remisser hittar ni remisshandlingarna till 
regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030. Där finns också en länk till 
film som översiktligt beskriver strategins olika delar och de viktigaste 
ändringarna.  

Svara på remissen  
Region Örebro län önskar svar på remissen senast den 30 september 2021. Svaret 
ska vara så kortfattat och konkret som möjligt, gärna med en kortfattad 
motivering. 
 
Skicka svaret i ett kopierbart format (Word eller pdf) till 
regionen@regionorebrolan.se. Ange diarienummer 21RS5939 i ämnesraden. 
Ange den organisation du representerar samt kontaktperson hos er som svarar.  
 
Genom att ni skickar in ett svar på remissen via mail kommer personuppgifter 
behandlas av Region Örebro län. Läs mer om hur vi behandlar personuppgift på 
https://www.regionorebrolan.se/personuppgifter 

Frågor att ha i åtanke vid svar på remissen:  
• Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade strategiförslaget 

och dess relevans? 
• Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att den regionala 

utvecklingsstrategin för Örebro län fortsatt ska vara aktuell? 
• Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras? 
 
Vi önskar att ni inleder svaret med övergripande synpunkter på strategin som helhet 
och att mer specifika yttranden följer dokumentstrukturen med hänvisning till avsnitt 
och sidnummer. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Andreas Svahn (S) 
Regionstyrelsens ordförande 

Irén Lejegren (S)  
Ordförande regional tillväxtnämnd 
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