
Regional utvecklingsstrategi
5 november 2020
Maria Jakobsson



Vision 
Det goda livet

”Det goda livet” ger en bild av 
framtida önskvärt tillstånd

Regional utvecklingsstrategi

Övergripande mål och 
prioriteringar till  2030 

Genomförande

Konkretisering av områden via exempelvis 
EU-program, strategier, planer, budgetar, 

detaljerade mål mm

Så hänger det ihop

Nationell strategi för hållbar utveckling



En långsiktig strategi i en föränderlig värld 

Mål och prioriteringar som pekar riktningen och som ger handlingsutrymme

Omställning i fokus och förändringsorienterad approach 

Vi klarar det inte enskilt, samverkan krävs

Samhällsutmaningar som drivkraft och Agenda 2030 som ramverk

När den tydliga logiken inte längre finns…



Genomförandet av 
strategin är ett 

gemensamt ansvar

Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper. Strategin är plattformen 
för vår samverkan och för ett kraftfullt genomförande. 

Näringslivet 
och dess 
aktörer

49 kommuner

Kommunal-
förbunden

Akademi och 
forsknings-

institut
Civila 

samhällets
organisationer

VGR
bolag & förvaltningar

Länsstyrelsen 
och andra 

myndigheter





Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Hur har det gått?
Årsredovisning/Verksamhetsberättelse
Långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar

Kunskapskonferens
Tillståndet i Västra Götaland
Risk- och omvärldsanalys
Alla aktörer

Presidiedialog VGR + KF + BRG 
RUS + Tillväxtmedel

Samtal om satsningar
KF och VGR
Tjänstepersonsnivå
RUS brett + specifikt utvecklingsmedel

Samordna och rikta resurser
Budgetprocess
VP-process

BHU-dagen
Kommuner, KF, VGR

Samordna och rikta resurser
Politiska dialoger 
KF-direktioner och VGR

Framtid Västra Götaland
Långsiktiga prioriteringar och 
Kraftsamlingar
Alla aktörer

Nationell rapportering

Årshjul för genomförande RUS KF/VGR

Dialogdag kommuner
Kommunchefer



Beredning av remissvaren

• Ca 130 svar har inkommit

‒ Varav 39 kommuner

‒ God svarsfrekvens från civilsamhällets organisationer, näringslivsföreträdande organisationer, 
akademi/forskning, myndigheter och grannregioner

• Stort engagemang och många svar har ett stort arbete/process bakom svaret

• Politisk beredning via BHU (november och december), RS (januari) och RF (februari)



Vad säger remissvaren om genomförandet

• Stort engagemang för genomförandet. Inspel kring hur organisationer kan bidra i genomförandet. 

• Strategin beskrivs ligga väl i linje med kommunernas egna måldokument

• Vikten av samverkan, dialog och lärande. Samverkan över administrativa gränser och flernivå.

• De vägledande principerna utmanar och visar på nya frågor/arbetssätt och bidrar till Agenda 2030

• Vikten av omvärldsanalys, risk- och robusthetsanalys. Samt synliggöra och beakta målkonflikter. 

• Uppföljning och utvärdering, koppling till Agenda 2030. 

• Flera svar önskar tydligare åtgärder och handlingsplan. 

• Flera svar önskar tydligare beskrivning av ansvar och roller, 
särskilt för VGR




