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 Kommunstyrelsen 
 

Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge skrivelse till Regionförbundet i Uppsala län enligt bilaga 1 
 
Ärendet 
Uppsala kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av den 
regionala utvecklingsstrategin. Enligt lagen om samverkansorgan (2002:34) skall regionala 
samverkansorgan, i Uppsala län företrätt av regionförbundet, utarbeta strategi för regionens 
utveckling, samt samordna genomförandet av densamma. Strategiförslaget har delats till 
kommunstyrelsen och kan laddas ner på www.regionuppsala.se/RUS.  
 
Utvecklingsstrategin ingår i en struktur av styr- och policydokument, med EU:s strategi 
”Europa 2020” från juni 2010 som utgångspunkt. Den centrala formuleringen för Europa 
2020 är ”En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla”, som inkluderar de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling – ekonomisk, hållbar och ekologisk. 
 
Föredragning 
Strategiförslaget är omfattande. Den regionala utvecklingsstrategin konkretiseras i ett stort 
antal så kallade åtaganden som ryms inom fyra strategiska inriktningar. Det handlar om totalt 
37 åtaganden som är utformade som uppmaningar, eller rekommendationer, om vad som 
behöver göras för att den regionala utvecklingsstrategins mål och vision ska nås. 
 
De åtaganden som pekas ut är allmänt hållna, vilket är naturligt eftersom dokumentet är en 
strategi och därmed inte i detalj ska peka ut hur olika insatser och åtgärder ska genomföras. 
Kombinationen av att åtagandena är många till antalet och allmänt hållna gör dock att 
strategin riskerar att bli ofokuserad och svåröverblickbar samt svår att följa upp. 
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Kommunstyrelsen föreslås avge ett svar som fokuserar på några övergripande kommentarer. 
Eftersom förslaget är så omfattande fogas till detta en bilaga med mer specifika kommentarer. 
Dessa kan bli inaktuella vid en omarbetning av förslaget.  
 
Som påpekas i remissversionen av RUS:en ingår denna i en struktur av styr- och 
policydokument, med EU:s strategi ”Europa 2020” som utgångspunkt. Den europeiska 
strategin slår fast innovationernas och nyskapandets avgörande betydelse för tillväxt och som 
lösning på de stora samhälleliga utmaningarna avseende exempelvis klimatförändringen, 
energiförsörjningen, hälso- och sjukvård.  
 
Kommunledningskontoret anser att en möjlig väg att förtydliga RUS:ens innehåll är att ännu 
tydligare utgå från några av de stora samhällsutmaningarna som pekats ut i Europa 2020-
strategin samt den fördjupade europeiska innovationsstrategin Innovationsunionen. Genom 
detta skulle RUS:en kunna utgöra ett mer fokuserat strategiskt stöd för en hållbar 
tillväxtorienterad samhällsplanering i såväl Uppsala kommun som övriga kommuner 
Uppsalaregionen. En sådan förankring i europeiska och nationella toppdokumentet, såsom 
kommande nationell innovationsstrategi och forskningsproppen, ger den ingång till extern 
finansiering från EU, nationella myndigheter med flera som lyfts fram i RUS:en. 
 
Kommunledningskontoret noterar också att målformuleringarna och åtagandena är relativt 
svaga då målen är satta till 2020. För att säkerställa måluppfyllelse kan skarpa etappmål (t.ex. 
2016/17) formuleras. Detta skulle bidra till ett tydligare fokus och samtidigt underlätta arbetet 
med uppföljning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin. 
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