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Remiss – Regional utvecklingsstrategi
Uppsala län
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala
utvecklingsarbetet i Uppsala län. Det förslag till strategi som nu går ut på remiss ska, från och
med dess antagande, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin. I detta förslag till
utvecklingsstrategi föreslås att denna även ska fungera som länets Agenda 2030-strategi.
Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 och 2020, med representanter för
kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och det civila samhället. Inspelen från dialogerna
har varit ett viktigt underlag för förslaget till regional utvecklingsstrategi, tillsammans med
kunskapsunderlag om tillståndet i, och utvecklingen av, Uppsala län, samt lärdomar från
nuvarande strategi.
Mer information om hur förslaget på regional utvecklingsstrategi för Uppsala län har tagits fram,
och tillgång till bakomliggande underlagsrapporter finns på www.regionuppsala/rus
Vi är medvetna om att utvecklingen av covid-19 påverkar era verksamheter och har därför
förlängt remissperioden till 30 oktober. Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på remissen.

Om dokumentet
Förslaget till regional utvecklingsstrategi bygger vidare på struktur från nuvarande RUS, med en
vision som konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden, En region för alla, En hållbart
växande region, samt En nyskapande region. De strategiska utvecklingsområdena är ömsesidigt
påverkande och beroende av varandra samtidigt som de ger ingång och struktur för länets
utvecklingsarbete. Agenda 2030 ligger som en grund för arbetet och ska fungera som en
riktningsvisare, samtidigt som det är mot de globala målen och visionen vi strävar.
Strategin inleds med en beskrivning av uppdraget, länets läge och nuläge samt påverkande
omvärldskrafter, samt hur strategin syftar att integrera Agenda 2030 och de globala målen.
Därefter redogörs för de strategiska utvecklingsområdena med en redogörelse för vad
respektive utvecklingsområde strävar efter samt vad området innefattar. Därefter redogörs för
områdets långsiktiga utvecklingsmål och den riktning som länets aktörer tillsammans behöver
sträva mot, samt de åtaganden som vi gemensamt i samverkan har att hantera för att gå mot
det långsiktiga utvecklingsmålet. Slutligen redogörs för de prioriterade målen under
programperioden (2021–2024) och vilka steg som ska tas inom dessa, samt kopplade indikatorer.
I det avslutande kapitlet redogörs för förutsättningarna och formerna för ett kraftfullt
genomförande av strategin.
Bilderna i remissversionens kommer att i slutlig version att ersättas med länsspecifika bilder.
Under remissperioden sker även en genomgång av texterna för att säkerställa läsarvänliga och
lättillgängliga formuleringar.
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Så svarar ni
Region Uppsala önskar svar på remissen senast den 30 oktober 2020. Svaret skickas in i Wordeller PDF-format (namngett med er organisations namn) till
regionalutvecklingsstrategi@regionuppsala.se. Skriv ”Remissvar” samt organisationens namn i
ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert remissvar.
Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta
upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera
kortfattat. Där ni vill instämma i eller motsätta er, gör ert ställningstagande tydligt. Ni får gärna
även beskriva hur ni som organisation ser att ni kan vara med och bidra i genomförandet av
strategin.

Så behandlas synpunkterna
Region Uppsala sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att
remissperioden är slut. Vi presenterar en samlad bild av remissvaren på
www.regionuppsala.se/rus. Under hösten 2020 tar vi fram en uppdaterad version av strategin
som behandlas av regionstyrelsen. Beslut om strategin tas på regionfullmäktige våren 2021.
Synpunkter i remissvaren kommer även i möjligaste mån tas till vara i Region Uppsalas
programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027
och i arbetet med att ta fram en strategi för innovation/smart specialisering.

Remisshandlingar
•

Missiv med sändlista (det här brevet)

•

Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

•

Underlagsrapport 1: Nulägesanalys Uppsala län

•

Underlagsrapport 2: Omvärldsanalys Uppsala län

•

Underlagsrapport 3: Perspektivanalys av Regional utvecklingsstrategi inför remiss

•

Underlagsrapport 4: Beskrivning av revideringsprocessen

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.regionuppsala/rus

Remissdialoger under processen
I slutet av maj och början av juni kommer vi att arrangera ett antal digitala möten för att
presentera förslaget och ge möjlighet att ställa frågor. Innehållet kommer vara detsamma under
mötena, men flera datum och tider erbjuds för att öka chansen att ni vid behov kan delta vid
något av tillfällena. Innan sommaren kommer vi att ta ställning till eventuella dialogtillfällen
under hösten.
Mötestider:
28 maj, kl. 10–12
29 maj, kl. 8–10
2 juni, kl. 11.30–13
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10 juni, kl. 16.30–18
11 juni, kl. 13–15
Länk till respektive tillfälle kommer att läggas upp på www.regionuppsala.se/rus senast en vecka
innan. Ingen särskild anmälan krävs.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta processledare
Henrik Andréasson, henrik.andreasson@regionuppsala.se, tel. 018-6116112, eller
Pär Westring, par.westring@regionuppsala.se, tel. 018-6171056
Vi ser fram emot att ta del av era remissvar!
Johan von Knorring
Regiondirektör
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Sändlista för remiss avseende Förslag till Regional
utvecklingsstrategi för Uppsala län
Kommunerna i Uppsala län
Kommuner (angränsande till Uppsala län)
Gävle
Norrtälje
Sala
Sandviken
Sigtuna
Strängnäs
Upplands-Bro
Västerås
Grannregioner
Länsstyrelsen Gävleborgs län
Länsstyrelsen Stockholms län
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Örebro län
Region Gävleborg
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Västmanland
Region Örebro
Universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala universitet
Myndigheter
Länsstyrelsen Uppsala län
Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten Militärregion Mitt
Försäkringskassan
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Migrationsverket
Polismyndigheten Region Mitt
Skogsstyrelsen
SVA
Swedavia
Trafikverket
Tillväxtverket

Näringslivsaktörer/-organisationer
ALMI
Companion
Connect Region Uppsala
Drivhuset
Fastighetsägarna
Företagarna Mälardalen
LRF Mälardalen
Skogsägarna
Stockholms Handelskammare
STUNS
Svenskt Näringsliv
UIC
Ung företagsamhet
Uppsala BIO
Civilsamhälle/föreningar
ABF
Barnombudet i Uppsala län
Cykelfrämjandet
Friluftsfrämjandet
Hela Sverige ska leva
HSO/Funktionsrätt
Hyresgästföreningen
Kårsamverkan Uppsala universitet
Naturskyddsföreningen
PRO
RFSL
Röda korset
RF-SISU
SIU
SPF
Studiefrämjandet
Sveriges elevkårer
Uppsala läns bildningsförbund
Vi unga Uppsala län
Organisationer i övrigt
Fackförbunden
Mälardalsrådet
Samordningsförbundet
Svenska Kyrkan
Upplandsstiftelsen
SAMT ÖPPEN möjlighet via webben
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