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Remissvar: Regional utvecklingsstrategi för Västra 

Götaland 2021-2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Översända skrivelsen till Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.        

Yttrandet i sin helhet  

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på 
strategi som går ut på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga 
regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål 
och prioriteringar fram till 2030. 
Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för 
kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, 
akademi med flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för 
remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och 
utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.  
 
Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret 
som möjligt. Svaret ska ta upp både det som Borås Stad ser som styrkor i 
strategin och det som behöver ändras. Motiveringen ska vara kortfattat. Västra 
Götalandsregionen önskar svar på följande frågor:  

 Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?  

 Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme 
för omställning till ett hållbart samhälle?  

 Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är 
viktigast för gemensamma insatser framåt?  

 Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren? 

 Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 
strategins genomförande? 

 Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 
genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? 
Hur kan er organisation bidra? 

 
Borås Stads svar: 
Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?  
Borås Stad tycker förslaget är bra men att det i fortsatt arbete måste tas hänsyn 
till pågående pandemin vars effekter vi inte sett slutet på. Pandemin har 
inneburit stora påfrestningar på samhället i stort. Strategin kommer säkert att 
behöva ta ställning till olika behov för att komma tillbaka till ett ”normaläge”. 



Borås Stad 
  Sida 

2(6) 

 

 

Det är bra att antalet prioriteringar har minskat mot nuvarande VG2020. Nu är 
det tydligare vilka prioriteringar och områden som vi behöver fokusera på och 
därmed bidra till ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle. 
  
Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 
föredöme för omställning till ett hållbart samhälle? 
Borås Stad vill självklart vara en del av omställningen till ett mer hållbart 
samhälle. Att stötta förmågan till innovativ omställning är vårt gemensamma 
mål för att vara en konkurrenskraftig och attraktiv region.  
Bra att det är förtydligat vad som i detta fall menas med hållbart samhälle – 
robust och sammanhållet – jämlikt och öppet – fossiloberoende och cirkulärt, i 
den mån det avser ekonomiskt försvarbar återanvändning och återvinning. 
Även implementeringen av Agenda 2030 blir en viktig pusselbit i det fortsatta 
arbetet för en omställning till ett hållbart samhälle. 
 
Samhällsutmaningar som gemensamt pekats ut i arbetet inför att förslaget 
arbetats fram och vad vi gemensamt behöver prioritera. 

 Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den 
biologiska mångfalden är hotad. Det ställer krav på att minska 
klimatpåverkande utsläpp inom bland annat transportsektorn.  

 Industrin är starkt internationellt beroende och den globala 
konkurrensen ökar. Utvecklingen inom digitalisering, automatisering 
och artificiell intelligens innebär behov av nya kompetenser.  

 Det finns en brist på arbetskraft inom privat och offentlig sektor, som 
riskerar att förvärras som följd av åldrande befolkning. Samtidigt saknar 
många arbete.  

 Invånarnas tillgång till arbete och samhällsservice skiljer sig allt mer åt 
beroende på var i länet de bor.  

 De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många 
invånare känner sig inte delaktiga i samhället.  

 Många barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan 
godkända betyg. En större andel yngre än äldre är inte nöjda med livet 
och många lider av psykisk ohälsa.  

 
 
Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är 
viktigast för gemensamma insatser framåt? 
De långsiktiga prioriteringarna är bra och bygger alla på samverkan och 
gemensamma insatser. Efter pandemin kommer det säkert finnas ett ökat 
behov av att verkställa de långsiktiga prioriteringarna. Flera av de långsiktiga 
strategierna löser inte den enskilda kommunen själv utan det krävs samarbete 
över kommungränser, delregion och region. Även på nationell och 
internationell nivå finns mycket kunskap som kan bidra till stärka de långsiktiga 
prioriteringarna på lokal och regional nivå.   
 
Bygga kompetens 

 I det nyligen antagna strategidokumentet Bildningsstaden Borås står det 
bl.a. I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och 
kan lära. Med denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att 
göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 
bildningsstad. 
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 Utbildning, kompetensförsörjning och det livslånga lärandet kopplat 
till arbetsmarknadens behov är en central del för att samhället ska 
utvecklas. 

 Fullföljda studier är nyckeln till det livslånga lärandet.  
 
Stärka innovationskraften 

 Offentlig och privat sektor i samverkan är viktigt för nya innovationer.   

 I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se 
resultat i form av en minskning av koldioxidutsläppen från 
energianvändningen med hela 40 procent från 1990. Det är vi stolta 
över, men arbetet måste ändå intensifieras. Därför har Borås Stad 
antagit en koldioxidbudget som visar att vi måste minska utsläppen av 
koldioxid med 16 procent per år för att nå Parisavtalets ambition om 
att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell tid. 
Borås Stad håller just nu på att uppdatera energi- och klimatstrategin. 
och har där identifierat områdena byggnation, konsumtion och 
hållbara transporter som viktiga arbetsområden framöver. I det arbetet 
är det viktigt med regional samverkan både lokalt i Sjuhäradsregionen 
och i Västra Götaland, där vi redan har bra samverkansorgan. 

 Borås Stads näringslivsstrategi anger att hållbar tillväxt bygger på 
samverkan. Tillväxtarbetet i kommunen bygger på samverkan mellan 
näringsliv, akademi, medborgaren och kommunen. Människor möts i 
Borås Stad är en inriktning som beskriver vikten av att människor vill 
möta människor såväl i små som stora sammanhang. I möten med 
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och 
evenemang bidrar till en positiv bild av kommunen och stärker 
självkänslan. Företagandet växer genom samverkan. Borås Stads 
tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan 
näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till 
utveckling som skapar arbetstillfällen. Borås utvecklar sin framtid på 
bland annat arvet inom textil och handel. Borås har spetskompetens 
inom miljöteknik, textil utveckling, logistik och elektronisk handel. Vi 
sprider kunskap ut i världen och har ett stort internationellt utbyte 
inom handel, textil och forskning. 

 
Knyta samman Västra Götaland 

 I det pågående arbetet med ny järnväg mellan Göteborg-Borås är 
huvudsyftet att knyta ihop de båda städerna och delregionerna samt på 
sikt vill vi också arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion. En 
fortsatt utbyggnad av ny järnväg österut mot Jönköping via Ulricehamn 
är nästa steg för att förverkliga en än större arbetsmarknadsregion och 
knyta ihop två regioner. 

 Tillgänglighet till arbete, utbildning, fritid och bostad innebär att den 
fysiska och digitala infrastrukturen behöver utvecklas. 

 Den enskilda geografiska platsens förutsättningar ska tas tillvara för att 
nå en önskad hållbar stads- och landsbygdsutveckling och är också 
grunden till ett närmande mellan stad och land.    
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Öka inkluderingen 

 Boendesegregation måste brytas för att invånarna ska känna sig 
välkomna i samhällslivet.  

 Skola, språk, arbete, kultur- och föreningslivet är ofta nyckeln för att 
förbättra inkluderingen i samhället.  

 Fler människor måste ha eget arbete och försörjning. Förutom egen 
försörjning bidrar detta till sociala nätverk, inflytande och delaktighet.   

 
 
Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren? 
De vägledande principerna är en given kraftsamling de närmsta åren, inte minst 
för en återgång till normalläge efter pandemin. I flera av de utpekade områdena 
finns behov av extra satsningar. Det är dock viktigt att inriktningarna, vid 
behov, ses över och revideras varje mandatperiod.  
   
Fullföljda studier 

 Resultaten för Borås Stads grundskolor visar generellt en stor variation 
mellan de olika skolorna. En förklaring är segregation, skillnaderna i 
resultat varierar mellan olika elevgrupper. 

 En kvalitetsrapport som initierats av Gymnasienämnden visar att det 
behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att stärka undervisning och 
resultat. Bland annat en inriktning på ämnet svenska som andraspråk. 
Utveckla huvudmannastöd till rektorerna gällande språkutvecklande 
arbetssätt och utveckla arbetet kring skolnärvaro. Erbjuda riktade 
insatser till skolor utifrån identifierade behov, exempelvis inom 
områdena flickors och pojkars resultat, likvärdig bedömning och 
lärmiljöer. 

 Ett än mer utvecklat samarbete mellan skola och sjukvård för att 
förbättra elevhälsan är viktigt för att elever ska nå bra studieresultat. 

 
 
Digitalisering 

 Digitaliseringen innebär en stor förändring av samhällets viktigaste 
dimensioner. Digitaliseringen är en avgörande pusselbit för tillväxt och 
hållbarhet, välfärd, jämlikhet samt också för trygghet och demokrati.  

 Arbetsmarknadens behov av kompetens inom digitalisering kommer att 
öka. Både näringslivet och den offentliga sektorn är beroende av 
välutbildad personal och därför är det viktigt med nära samarbete med 
akademin. 

 Tillgång till digital information kräver att medborgarna har möjlighet till 
bra uppkoppling - både i tätort och på landsbygden. 

 
 
Elektrifiering 

 Elektrifieringen av fordon och industrin är viktigt för att minska 
klimatpåverkan. Fordonsindustrins pågående arbete med elektrifiering 
är dock inte den enda vägen att gå, även om den troligen blir än mer 
viktig. Förbränningsmotorn har sin roll men med andra förnybara 
bränslen såsom biogas och bränslen från t.ex. skogsavfall.  
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 Ett väl utbyggt elnät som kan möta effektbehovet är avgörande för att 
elektrifieringen ska bidra till att uppnå klimatmålen. 

 Vid bostäder, arbetsplatser och andra viktiga målpunkter bör det finnas 
väl utbyggd laddinfrastruktur. Detta ställer ökade krav på fysisk 
planering och samarbete mellan kommun och näringslivet. 

 För att minska påverkan på miljön har Borås Stad initierat ett projekt 
tillsammans med näringslivet för att bidra till ett miljövänligare och 
tryggare centrum. Projektet som heter Good Goods har inneburit att en 
del paket- och varuleveranser i centrum sker med mindre elfordon. 
Nästa steg är att även en del av avfallstransporterna ska ske med 
elfordon. 

 
 
 
Cirkulära affärsmodeller 

 Cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi utmanar den traditionella 
linjära affärsmodellen många företag använder idag. Varor går från att 
linjärt produceras, konsumeras och kasseras till att cirkulärt produceras, 
användas, återanvändas och återvinnas. Ett kretslopp som ställer krav 
på allt från design och tillverkning till returhantering. Att byta från en 
linjär affärsmodell till en cirkulär ställer stora krav på producenten men 
också på mellanled och på konsumenten. Borås Stad ser positivt på 
cirkulär ekonomi, i den mån det avser ekonomiskt försvarbar 
återanvändning och återvinning 

 Bland annat arbetar Science Park Borås med cirkulär ekonomi 
tillsammans med Högskolan i Borås, RISE m.fl. där huvudfokus ligger 
på textil, konsumtion och samhällsutveckling. Dessa fokusområden är 
viktiga för Borås och visar hur traditionell textilindustri, handel och 
samhällsutveckling tagit ett steg framåt och bidrar till hållbara produkter 
och framtidens cirkulära ekonomi. 

 Konsumenten kommer också ställa högre krav på det som produceras 
och de tjänster som erbjuds så därför är näringslivets affärsmodeller och 
innovationer viktiga för att möta framtidens konsument.   

 
 
Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 
strategins genomförande? 
De vägledande principerna är bra och fångar ett invånarperspektiv och 
delaktighet som är viktigt för genomförandet. 

 Genom att ta tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter 
skapas en vi-känsla som innebär en stolthet över platsen. 

 Att invånarnas delaktighet och inflytande pekats ut så tydligt är en 
förutsättning för acceptans vid genomförandet. 

 Att experimentera och testa för att lära och även få ta risken att 
misslyckas är en viktig del i lärandet.  

 Ibland är det viktigt att tala med en röst för att sätta Västra Götaland på 
kartan, speciellt i strategiska frågor som bidrar till samhällsutvecklingen i 
hela regionen. 

 Att förändra och ifrågasätta kräver mod men innebär också ofta 
framsteg och nya möjligheter till att möta framtiden.  
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Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 
genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? 
Hur kan er organisation bidra? 

 Strategin ska genomföras med fokus på långsiktighet och samarbete. 
Borås Stad arbetar redan nu inom flera av prioriteringarna och vill 
självklart delge andra vårt arbetssätt och resultat. Borås Stad vill också ta 
del av andras initiativ som kan bidra till utvecklingen av kommunens 
verksamheter. Självklart är det så att Borås som den största kommunen 
i Sjuhärad behöver ta en större roll i strategiarbetet med 
grannkommunerna för att genomföra de utpekade strategierna.  

 Ett fortsatt utvecklat samarbete med regelbundna samtal mellan 
kommunen, näringsliv, föreningsliv och akademin skapar en bra 
förutsättning för strategins genomförande. 

           
 

Beslutsunderlag 

1. Missiv extern Rusremiss 2020-04-07 
2. Bilaga 1 Förutsättningar för hållbar utveckling i Västra Götaland 2020-

04-07. 
3. Bilaga 2 Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den 

regionala utvecklingsstrategin 2020-04-07 
4. Bilaga 3 Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval 

2020-04-07 
5. E-post, remiss Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-

2030 2020-04-07  
   

 

Beslutet expedieras till 

1. regionstyrelsen@vgregion.se  Ange diarienummer RS 2018–0544 och 

organisationens namn i ämnesraden. 

2. info@borasregionen.se  

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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