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Samtal om regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar uppdra till förbundsdirektören att handlägga ärendet enligt givna 

direktiv. 

 

Sammanfattning 

På direktionsmötet den 31 oktober 2019 deltar regionutvecklingsnämndens presidium. 

Samtalen kommer att ha utgångspunkt i ett antal frågor som framgår enligt bilagan. 

 

Bakgrund 

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 

tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Visionen om Det Goda Livet beskriver den 

långsiktiga inriktningen för Västra Götaland och den regionala utvecklingsstrategin innehåller 

gemensamma mål, insatser och kraftsamlingar fram till 2030. Agenda 2030 med FN:s globala 

hållbarhetsmål är ramverket för arbetet. I förordningen (2017:583) står det att strategin ska 

vara samlad och sektorsövergripande samt innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det 

regionala tillväxtarbetet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Dialog i arbetsutskottet om det finns behov av särskilda förberedelser inför detta ärende eller 

annat som arbetsutskottet finner angeläget att förbereda inför direktionsmötet. 

 

Bedömning och synpunkter 

Den 22 januari 2019 var det ett möte i Göteborg för hela regionen. Då presenterades 

analysrapporten ”Vår bästa tid är nu?”. Fyrbodal har aktivt deltagit vid olika möten och gjort 

ett antal inspel: 

• Nätverket för kommundirektörer tillsammans med representanter från VG-regionen 

genomförde en workshop. Flera av professionsnätverken, näringslivsstrateger och 

skolchefer har gjort motsvarande arbete. 



Tjänsteskrivelse 

2019-10-03  
Sida 2 av 2 

 

• Analysenheten inom VG-regionen presenterade rapporten ”Vår bästa tid är nu?” som 

en inledning på Fyrbodalsdagarna 9–10 maj 2019. 

• Samtliga kommuner inom Fyrbodal har fått VG-regionens material tills för att som 

kommun kunna göra inspel. 

• Kommunakademin Väst har också genomfört motsvarande workshop. 

• Flera av Fyrbodals KF:s tjänstepersoner har aktivt deltagit i fördjupningsdagar. 

• En tillfällig strategisk arbetsgrupp inom förbundet är tillsatt fr o m oktober för att 

specifikt kunna stödja processen när remissen kommer. 

 

Finansiering 

- 

 

Koppling till mål 

- 

 

Ansvarig tjänsteperson 

- 

 

Jeanette Lämmel 

Förbundsdirektör 

Fyrbodals kommunalförbund 

 


