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Dnr: RS 2017-505

Remiss – Utvecklingsstrategi för Östergötland
Region Östergötland har, precis som alla andra regioner, i uppdrag att ta fram och besluta om en
strategi för länets utveckling. Syftet med strategin är identifiera de viktigaste frågorna som bidrar till
att målet för den regionala tillväxtpolitiken kan förverkligas. Utvecklingsstrategi för Östergötland
utgör därför grunden för det samlade utvecklingsarbete som bedrivs av Region Östergötland, länets
kommuner och andra aktörer för att skapa en hållbar utveckling och tillväxt med sikte på 2040.
Remissversionen av Utvecklingsstrategi för Östergötland är resultatet av en omfattande dialog med
många personer som har representerat bland annat civilsamhälle, akademi, näringsliv och offentlig
sektor. Den uttrycker vår gemensamma vilja och pekar ut den långsiktiga riktningen för Östergötland.
Region Östergötland ansvarar för utvecklingsstrategin i samarbete med kommuner, myndigheter och
civilsamhälle i Östergötland.
Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, tillsammans med
kunskapsunderlag1 och lärdomar från nuvarande strategi.

Så svarar ni
Region Östergötland önskar svar på remissen senast 30 april 2021. Svaret skickas in i wordformat
(döpt med er organisations namn) till region@regionostergotland.se. Ange diarienummer RS 2017505 och organisationens namn i ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert remissvar.
Svaret ska utgå från 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. Vi önskar att
ni beaktar följande i era svar:





Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
Fångar urvalet av prioriterade strategiska områden de utmaningar som är viktigast för
gemensamma insatser framåt?
Hur ser ni på de föreslagna principerna för hållbarhet, den rumslig inriktningen och folkhälsa
som utgångspunkter för strategin och hur kan de bidra till genomförandet av strategin?
Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av strategin. Hur
tycker ni strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?

Se RUS kunskapsbibliotek: https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Utvecklingsstrategi-forOstergotland/Kunskapsbibliotek-utvecklingsstrategi-for-Ostergotland/
1
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Så behandlas synpunkterna
Region Östergötland sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att remissperioden
är slut. Inkomna remissvar presenteras på www.regionostergotland/utvecklingsstrategi. Beslut om
strategin tas på regionfullmäktige i oktober 2021.

Remisshandlingar



Missiv med frågor och sändlista (det här brevet)
Remissversion Utvecklingsstrategi för Östergötland

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.regionostergotland/utvecklingsstrategi.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta Niklas Guss, 072 452 82 64,
niklas.guss@regionostergotland.se

Vi ser fram emot att ta del av era remissvar!

Kaisa Karro
Regionstyrelsens ordförande
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Sändlista
Boxholms kommun
Finspångs kommun
Kinda kommun
Linköpings kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Norrköpings kommun
Söderköpings kommun
Vadstena kommun
Valdemarsviks kommun
Ydre kommun
Åtvidabergs kommun
Ödeshögs kommun
Politiska partier 8 stycken (Regionfullmäktige)
Sveriges kommuner och Regioner (SKR)
Linköpings universitet
Länsstyrelsen Östergötland
Region Stockholm
Region Västmanland
Region Gävleborg
Region Västmanland
Region Södermanland
Region Uppsala
Region Örebro
Region Jönköping
Region Kalmar
Arbetsförmedlingen
Boverket
Tillväxtverket
Vinnova
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Jordbruksverket
Trafikverket, Region Öst
Transportstyrelsen
Svenska ESF-rådet, huvudkontoret
Statens kulturråd
Linköpings stift
Företagarna i Östergötland
LRF Östergötland
RISE
Svenskt näringsliv Östergötlands län
Linköping Science Park
Norrköping Science Park
Nyföretagarcentrum Norrköping
Cleantech Östergötland
Vreta kluster
Energimyndigheten
Östsvenska Handelskammaren
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Hushållningssällskapet Östergötland
Bildningsförbundet Östergötland
Östergötlands idrottsförbund
Riksteatern Östergötland
Leader Folkungalandet, Leader Gränslandet, Kustlandet, Leader Sommenbygd
Länsbygderådet i Östergötland
Coompanion Östergötland
Hela Sverige ska leva
Skogsstyrelsen
Centrum för vuxenutbildning, Linköping
YH-myndigheten
Visit Linköping och Co
Ung företagsamhet Östergötland
Funktionsrätt Östergötland

