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Socialnämndens yttrande över 

”Regional utvecklingsstrategi” Uppsala län 

 

Den regionala utvecklingsstrategin är mycket välskriven och speglar de 

utvecklingsområden som är viktiga för framtiden. Områden som skola, 

bostäder, kommunikation, entreprenöriella förutsättningar samt utveckling och 

samverkan är väl beskrivna. På ett par områden skulle dokumentet kunna 

utvecklas ytterligare för att belysa viktiga delar av regionens utveckling. 

 

Omvärld 
Under avsnittet omvärlden och utmaningar borde det kommande beslutet om 

eventuell  ny lag för barnkonventionen samt  konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning lyftas fram. Av SWOT analysen över ”en 

region för alla” framkommer det att barnfattigdom och socialt utsatthet är en 

svaghet inom regionen. 

 

Mål 
Föreslagna mål skulle med fördel kunna kompletteras med ytterligare tre. Inom 

området ”en region för alla” skulle ett mål avseende bekämpning av någon av 

de stora folkhälsosjukdomarna med fördel kunna presenterats. Speciellt med 

tanke på den höga kostnadsökningen som förväntas inom kommun och 

landsting. Detta i kombination med en prognostiserad befolkningstillväxt 

medför stora kostnadsökningar om inget görs. 

 

Området ”en region för alla” skulle med fördel kunna kopplas ihop med viktiga 

aspekter av social hållbarhet som i dokumentet lyfts inom andra områden. Tre 

frågor som lyfts inom området ”en växande region” utgör exempel på detta:  

 Planera för och bygg fler bostäder  

 Stärk sambanden mellan bebyggelseutveckling och kollektiv trafik samt 

gång och cykel 

 Utveckla den digitala infrastrukturen 

Kort resonemang om bland annat tillgänglighet och den digitala 

infrastrukturens vikt för arbetsmarknaden samt en hänvisning till senare avsnitt 

i dokumentet skulle kunna lyfta ovanstående frågors vikt för social hållbarhet.  

 

Den upplevelsebaserade näringen, kultur, idrott och besöksnäringen kommer i 

framtiden spela stor roll för regionens utveckling. Inom området ”en 

nyskapande region” skulle ett ytterligare sammanfattande mål för dessa 

områden ge strategien ett mervärde. 

 

 

 


