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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering- och utveckling Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2012 -08- O 1 

YTTRANDE ÖVER LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND - UTKAST 

Länsstyrelsen och VKL har översänt Länsplan för Västmanland - utkast till Sala 
kommun för yttrande. 

ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER 
Sala kommun anser att utkast till Länsplan ger en god bild över hur situationen i 
länet ser ut idag. Utkastet redovisar en bra analys av länets förutsättningar. styrkor 
och svagheter. 

Däremot anser Sala kommun att själva planförslaget är tunt, dvs de delar av utkastet 
som handlar om strategier inför framtiden; vad är länets stora utmaningar, vilka är 
knäckfrågorna; vad bör Västmanland satsa på i framtiden inom de tre utpekade 
insatsområdena (Platser i Västmaniand, Ett tiiigänghgt Västmanland samt Växa i 
Västmanland). Det är som sagt endast ett utkast och i inledningen nämns att 
materialet är en sammanfattning av det arbete som hittills gjorts inom ramen 
projekt Länsplan och att konkreta förslag till strategier och åtgärder kommer att 
arbetas fram under hösten. Tidplanen för länsplanen är dock mycket tight; målet är 
att ha en färdig länsplan vid utgången av år 2012. Med detta som ambition borde 
utkastet i detta läge kunna vara mer konkret. 

Hållbarhetsfokus nämns övergripande i "omvärldsanalysen" men får syns för 
lite i resten av utkastet. Denna aspekt bör finnas med tydligare och genomsyra 
den färdiga länsplanen. 

MER DETALJERADE SYNPUNKTER 

Platser i Västmanland 
Detta kapitel som hör ihop med insatsområdet fysisk planering är den del av 
utkastet som upplevs som mest spretigt. Därför har Sala kommun mest synpunkter 
på detta avsnitt. Det är svårt att se den röda tråden i vissa delar av detta kapitel. 
Länsplanens fokus för fysisk planering bör vara att vara ett stöd för den kommunala 
översiktplaneringen i syfte att göra den kommunala översiktsplaneringen mer 
strategisk. Den fysiska planeringen i länsplanen bör då syfta till att ge övriga 
utvecklingsstrategier i läns planen ett rumsligt perspektiv. Då länsplanens strategier 
ännu inte utkristalliserats är det svårt att se den rumsliga dimensionen i utkastet. 

Utgångspunkterna, utmaningarna och förslag till inriktning fokuserar för 
snävt på bostäder och befolkningsutveckling. Andra viktiga frågor som bör 
finnas med i kapitlet om fysisk planering är tex etableringslägen för 
verksamheter, länsövergripande natur- och kulturtillgångar, 
rekreationsområden, turismperspektivet mm 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Avsnittet om inriktningar och åtgärder är mycket otydligt vad gäller 
tätortsutveckling kontra landsbygdsutveckling. Här nämns att med en bra 
länsplanering kan man säkerställa att hela länet får förutsättningar för att 
utvecklas. Som mål anges att tillväxt i huvudorterna ska kombineras med 
goda förutsättningar för service och boende i övriga delar av länet. Samtidigt 
som det på annat ställe föreslås att både service och bostäder bör planeras i 
tätorter där grundläggande service finns och där en stabil och ökande 
befolkning finns. Med detta resonemang diskvalificeras stora delar av 
Västmanland för fortsatt utveckling, Dessa resonemang bör förtydligas och 
förädlas. Sala kommun har en stor och levande landsbygd varför detta är en 
viktig fråga för kommunen. Frågor om hållbar tätortsutveckling och levande 
landsbygd bör utvecklas mer. 
Å- och kanalsystemet som insatsområde hamnar fel i texten. Detta borde 
beskrivas under rubriken utmaningar och mÖjligheter ej som en 
utgångspunkt. Det bör ej heller utgöra ingress för hela avsnittet. 
Resonemangen kring utrikes födda och arbete känns med nuvarande 
angreppsätt malplacerade i detta kapitel. Detta passar bättre i kapitlet "Växa 
i Västmanland". Fokus för fysisk planering och människor med utrikes 
bakgrund bör kanske hellre hantera frågor kring boende och boendemiljöer. 

Målformuleringen kring utrikes födda i arbete bör synkas med 
formuleringen under Växa i Västmanland, det finns två olika formulerade 
mål kring detta. 

Målformuleringen att tusen nya bostäder ska byggas i länet per år fram till 
2050 hade kunnat komp!etteras med uppgift om hur många som byggs per 
år idag för att bättre kunna bedöma relevansen i målformuleringen 

Infrastruktur och kollektivtrafik är en viktig grundförutsättning för 
planering av bostäder. Detta bör kunna förtydligas genom att titta vidare 
kring vilka stråk i Västmanland som är lämpliga för bebyggelseutveckling 
kopplade till tillgång på kollektivtrafik. 

Tillgängliga Västmanland 
Inriktning och åtgärder saknas som rubrik. Vad behöver åtgärdas för att 
möta länets utmaningar? 
Formuleringen av målet - arbetspendling med kollektivtrafik mellan 
Västerås och kommunhuvudorterna ska vara högst 50 minuter upplevs som 
tandlöst. Det målet är i dagsläget uppfyllt från flertalet av 
kommunhuvudorterna. 

I övrigt inga synpunkter 

Växa i Västmanland 
Bra beskrivningar och realistiskt satta mål. 

Målformuleringen kring utrikes födda i arbete bör synkas med 
formuleringen under plaster i Västmanland. 

I övrigt inga synpunkter 
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Nu tar vi fram länsplanen för ett starkt 
Västmanland 
Detta underlag är en sammanfatt -
ni ng av det arbete som hittills 
gjorts inom ramen för projekt 
Länsplan, som beslutats av alla 
kommuner, landstinget, VKL 
och Länsstyrelsen, och som drivs 
gemensamt under 2012. Målet 
är att ha en färdig länsplan vid 
utgången av år 2012. Länspla
nen ska utgöra länets regionala 
utvecklingsprogram och innehålla 
mål, strategier och åtgärder för 
det konkreta utvecklingsarbetet 
samt en tydlig process för konti
nuerlig inriktning och uppfölj
ning av insatserna. 

Detta utkast tilllänsplan bygger, 
förutom arbetet i projektet, på 

avstämningar som gjorts på poli
tisk och t j änstemannanivå i läner, 

bl.a. vid ett Bertal dialogmöten 
och workshops. Underlaget bildar 
grund för dialog hos samtliga delä
gare fram till i höst, då dokumentet 
ska fastställas av varje beslutande 
församling i kommuner, lands
tinget, VKL samt Länsstyrelsen. 
Möjligheten att lämna synpunkter 
på utkastet finns fram till senast 
den 1 september 2012. Därefter 
kommer underlaget att bearbetas 
med målsättningen att kunna fast
ställas under oktober månad. 

Parallellt med att dialogen om 
detta utkast förs kommer pro
jektet att arbeta vidare med att 

utforma förslag till konkreta 
strategiet och åtgärder för att nå 
målen inom de olika områdena. 
Denna del av arbetet är egentli
gen den riktigt viktiga delen av 
arbetet, eftersom det ät här som 
målen bryts ned och preciseras 
till delmål, åtgärder konkretiseras, 
tidsbestäms och ansvaret för olika 
insatser definieras. De övergri
pande mål som finns föreslagna 
i föreliggande underlag är dock 
givetvis helt centrala som vägled
ning och inriktningsmål, och blir 
därför styrande för det fonsatta 
arbetet under hösten. 
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Västmanland - ingenjörskonst i världsklass 
Västmanland är ett starkt 
industrilän med mångåriga 
traditioner, inom framför 
allt metall- och elkraftsin
dustrin. I Iä.'lets samtliga 
tio kommuner finns före
tag som arbetar med hög
teknologisk verksamhet 
i någon form. Länet har 
också en omfattande han
del och en god infrastruk
tur, med bl.a. hamnarna i 
Köping och Västerås. 

Vastmanland ligger centralt i den 
expansiva Stockholm-Mälarregi
onen, där mer än en tredjedel av 
svenskarna är bosatta, Tillväxttak
ten i regionen är hög och ran-
kas som nummer fem i världen 
(European regional economic 
growth, E-REGI 2010), 

Vastmanland är ett starkt indu
strilän med mångåriga tradi tio
ner, inom framför allt metall- och 
elkraftsindustrin, Några hisro
riska exempel är Volvo i Köping, 
Fagersta Bruk och ASEA, 

I länets samtliga tio kommuner 
finns idag företag som arbetar 
med högteknologisk verksam
het i någon form, Länet har 
också en omfattande handel och 
en god infrastruktur, med bLa, 
hamnarna i Köping och Vasterås, 
Många av företagen i länet är 
internationella och utgör centra 
för produktion och utveckling, 
Få områden i Sverige har den här 

starka industritraditionen och 
kompetensen, 

Forskningen vid Mälardalens hög
skola inom området inbyggda sys
tem rankas internationellt bland 
de fem bästa i världen, Forskning
en gör det möjligt för industrin att 
tillvarata de möjligherer som ges 
av programmerbara produkter och 
produktionssystem, Högskolan, 
tillsammans med många andra 
aktörer i länet, LeX, Vasterås Sci
ence Park, tillhör också de ledande 
aktörerna i landet inom områdena 
roborik och automation, 

Länets starka näringsliv i kombina
tion med den tyrlliga samverkans
anda som präglar det offentliga 
Vastmanland är en viktig födda
ring till den goda utvecklingen för 
Vastmanland under årens lopp, 
Samverkan mellan privata och of
fentliga aktörer och över kommun
gränser är en framgångsfaktoL 



ETT LÄN MED VARIATION 

Vastmanland är till ytan litet, 
men har ett varierande landskap 
från Mälaren i söder rill Bergsla
gen i norr. I de norra länsdelarna 
ligger kommunerna Fagersta, 
Norberg och Skinnskatteberg, där 
gruvnäring åter är på väg att eta
bleras. I bergslagsgruvorna beräk
nas det inom en 5-10 års-period 
brytas lika mycket malm som det 
idag görs på malm faJten i norr. I 
väster gränsande mot Örebro och 
Södermanland, ligger Köping, 
Arboga och Kungsör, tillsam
mans en stark del av länet också 
benämnt Vastra Mälardalen, med 
såväl högteknologisk tillverkande 
industri som små entreprenöriella 
bolag inom kunskapsintensiv 
tjänsteproduktion. 

Vasterås utgör länets narurliga 
cen trum och har ungefar hälften 
av länets befolkning. I Västerås 
är framstående företag som t.ex. 
ABB, Bombardier och Westing
house verksamma, men staden er
bjuder också attraktiva mälarnära 
boendemiljöer, Sveriges största 
småbåtshamn och ett rikt idrotts
och kulturliv. Det sistnämnda 
nyligen krönt genom invigningen 
av Tomas Tranströmers plats, 
en hyllning till nobelpristagaren 
som under mer än 30 års tid var 
verksam i staden. 

Intill Västerås hnns Hallstaham
mar och Surahammar, två kom
muner som förenar närheten till 
länscentrumet med starka egna 
identiteter. Båda kommunerna 
har under senare år jobbat sig 
upp till framskjutna placeringar 
när företagarna själva rankar 
företagsklimatet i Sveriges kom
muner. I öster ligger Sala, som 
med sitt centrala läge i stråket 
från Dalarna ner mot Enköping 

och Uppsala är en unik och viktig 
del av länet, inte minst genom 
den levande och företagsamma 
landsbygden. 

Ingen del av Vastmanland är den 
andra lik. Med de små avstån
den inom länet och till de stora 
städerna i våra grannlän samt 
Stockholm skapas en bredd av 
möjligheter till boende, arbete 
och friluftsliv. Länets mångfald, 
goda sammanhållning och cen
trala placering ger många fördelar 
och en god konkurrenskraft. 

OMVÄRLDEN - NU OCH 
FRAMÅT 

Storstäderna växer 
I takt med en ökad globalisering 
har storstädernas roll i den inter
nationella ekonomin blivit allt 
viktigare. Runt om i världen hnns 
samma trend med stadig inflytt
ning till framgångsrika storstadsre
gioner. Sverige är inget undantag. 
De senaste åren har rillv;;ixten ! 
Stockholm, Göteborg och Malmö 
varit högre än i riket i övrigt. Prog
noser framåt visar att detta är en 
trend som förstärks. Storstäderna, 
i synnerhet Stockholm kommer 
att stå for en allt större del av 
Sveriges ekonomiska tillväxt. Be
folkningstillväxten domineras av 
utrikes kommande personer. 

Regionförstoring 

Det finns ett starkt samband mel
lan funktionella regioners storlek 
och befolkningsutvecklingen. 
Med funktionella regioner menar 
vi områden som människor anser 
sig kunna pendla inom, till arbete 
eller studier. Stora regioner växer 
snabbare än små. Företagseta
bleringar attraheras lättare till en 
stor marknad. Större arbetsmark
nad ger bättre förutsättningar for 

högre löner och bättre matchning 
mellan arbetsgi varnas behov och 
arbetskraft med rätt utbildning 
och kompetens. 

Det finns också starka kopplingar 
mellan regioners storlek och sys
selsättningen. Sysselsättningen 
ökar mer i regioner som har 
befolkningstillväxt, än i regioner 
där befolkningen minskar. 

Strukturomvandling 

Inom näringslivet specialiserar 
sig många företag allt mer. Fler 
företag strävar efter att utveckla 
nischade tjänster och produkter. 
Nischade erbjudanden kräver 
dock att den lokala marknader, är 
tillräckligt stor för att efterfråga 
smala produkter, eller att det 
är möjligt att konkurrera på en 
internationell marknad. 

Om svenskt näringsliv ska kunna 
hävda sig krävs god tillgång på 
välutbildad arbetskraft och goda 
förutsiitrningar för entrepreniir
skap. Sveri ge är i ett europeiskt 
perspektiv intressant som råvaru
producent och generellt bedöms 
godsflödena från Sverige till 
andra länder öka. 

Hållbarhetsfokus 

Klimatfrågan och den sinande 
oljetillgången i världen förutsät
ter en kraftfull omställning av vår 
energiförbrukning, energiproduk
tion och vårt transportbeteende. 
Den svenska samhällsplaneringen 
ställs i allt större utsträckning om 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 
men effekterna har ännu inte fått 
fullt genomslag i praktiken. En 
avgörande fråga är att utveckla ny 
teknik för att finna nya sätt att 
producera och använda energi på 
ett effektivare sätt än i dag. 
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NÅGRA IAKTTAGELSER 

Vastmanland drar nytta av att 
ligga nära Stockholm. Genom 
fortSatt förbättring av möjlighe
terna till arbetspendling inom 
länet och mellan länet och 
Stockholmsregionen kan arbets
marknaderna integreras ytterli
gare. Förbättrad arbetspendling 
mellan de regionala kärnorna i 
Stockholm-Mälarregionen, t.ex. 
Örebro, Eskilstuna och Upp
sala, är också viktigt for fortsatt 
utveckling. 

Länets befolkning behöver öka 
under kommande år. Mottagan
det av utrikesfödda personer och 
deras etablering på arbetsmark
naden är en viktig faktor. Vidare 
kan länets befolkningsökning bli 
en betydelsefull del av lösningen 
när det gäller de utmaningar som 
Stockholmsregionens kraftiga 
tillväxt innebär, t.ex. vad gäller 
bostadsförsörj ning. 

I Västm~nbnd verkar några av de 
mest teknikintensiva företagen i 
landet. Behovet av teknisk kom
petens är stort och många företag 
har svårt att hitta arbetskraft. 
Under finanskrisens år 2008-09 
togs ett initiativ i länet kallat 
"1000 jobb", för att attrahera ar
betssökande. Det faktum att det, 
undet den kraftiga lågkonjunk
turen, fanns tusen arbetstilIfal
len i länet var något som väckte 
sto r uppmärksamhet. Ytterligare 
insatser för att öka utbildnings
nivån i länet är dock nödvändigt, 
både för att höja andelen med en 
eftergymnasial utbildning och för 
att få fler grundskoleelever med 
fullständiga betyg. 

Länets näringslivsstruktur domi
neras av tillverkande industri, i 

många fall högteknologisk. Mer 
än var femte fOrvärvsarbetande 
finns i den branschen. Utmaning
en är att värna och utveckla den
na styrkeposition samtidigt som 
nyföretagande, entreprenörskap 
och en ökad tjänstesektor stimu
leras att växa ännu mer i länet. 
Europeisk efterfrågan på råvaror 
kommer att vara fortsatt stor. De 
växande varuflödena i Mälardalen 
gör att logistikhanteringen är en 
växande marknad. I Västmanland 
möts tunga nord-sydliga och öst
västliga godssrråk på väg, järnväg 
och mälarfarleden. 

ETT STARKTVÄSTMAN
L".ND - EN GEMENSAM 
LÄNSPLAN FÖR UT
VECKLING AV LÄNET 

Västmanland har ett regionalt 
utvecklingsprogram som togs 
fram 2008. Programmet omfat
tar insatsområden med angelägna 
utvecklingsfrågor inom infra
struktur, fo lkhälsa, kultur, miljö, 
arbetsmarknad och utbildning. 
Utvecklingsprogrammet är brett 
och pekar ut en allmän inrikt
ning på övergripande nivå. Den 
utvärdering som gjorts visar dock 
att det inte räcker till för att ge 
stöd för länsgemensamma utveck
lingsinsatser som leder till kon
kreta resultat. Därför har länets 
kommuner, landstinget, VKL och 
Länsstyrelsen gemensamt kom
mit överens om att ta fram en 
länsplan. 

Länsplanen ska stödja konkret 
utvecklingsarbete i länet och 
formulera länets prioriteringar, i 
syfte att skapa förutsättningar att 
leva upp till och nå målsättning
arna på EU- och nationell nivå. 
Västmanlands specifika behov 

och möjligheter kan genom detta 
tillgodoses på ett tydligare sätt 
och länets position i storregionala 
sammanhang stärkas. Länsplanen 
är det strategiska verktyget för att 
formulera länets prioriteringar, 
och som bildar grund för att möj
liggöra finansiering i exempelvis 
kommande strukturfondspro
gram m.m. 

Länets förnyelseförmåga och 
innovationskraft är också fak
torer som spelar stor roll för vår 
utveckling, liksom tillgången till 
riskkapital och väl fungerande 
system för att stimulera och kom
mersialisera nya ideer. Ett viktigt 
instrument för att utveckla dessa 
områden är processen kallad Af
farsplan Vastmanland, som drivs 
av Västmannarådet, där ledande 
representanter för näringsliv och 
offentlig sekror ingår. Affärspla
nen, som finansieras med hjälp 
av EU:s strukturfonder, bildar 
tillsammans med Länsplanen en 
sammanhållen utvF.ck lingsagenda 
för länet, och det är viktigt att se 
de båda processerna i en helhet. 

Det kan konstateras att Västman
land har många unika styrkor 
och fördelar och att aktiviteten 
för tillväxt och utveckling i länet 
är hög. Länets position vad 
gäller behov och erbjudanden i 
ett storregionalt och nationellt 
perspektiv behöver dock kom
municeras betydligt tydligare 
och mer offensivt. Länsplanen, 
både dokumentet som sådant och 
den process som leder fram till 
dokumentet, blir en viktig arena 
också för detta ändamål och 
måste involvera såväl privata som 
offentliga aktörer. 



Platser i Västmanland 

Kanal- och åmiljöerna 
lyfts fram som resurser i 
översiktsplanerna. Det är 
viktigt att stråken hålls 
tillgängliga för allmänhe
ten för fritidsaktiviteter. 
Det finns behov av både 
utveckling och bevarande 
längs våra åar. Boende, 
turism, rekreation och 
bevarandevärden finns ofta 
inom samma områden. 

UTGÅNGSPUNKTER 
Samspelet mellan kommunernas 
översiktsplanering och det regio
nala tillväxtarbetet är en nyckel
fakt0t för utveckling. I dagsläget 
redovisas i många kommunala 
översiktsplaner endast fYsiska 
planeringsaspekter. Motsvarande 
brist noteras också genom att det 
i manga regionala utvecklingspro
gram saknas en koppling till fY
siska planfrågor. En viktig poäng 
med Länsplanen är därför att få 
dessa två perspektiv att samspela. 

Länsplanen är inte i formell me
ning ett styrande dokument. Den 
grundläggande beskrivningen av 
hur marken ska användas finns 
och ska finnas i de kommunala 
översiktsplanerna. Länsplanen ska 
bidra med det regionala perspek
tivet när det gäller fYsiska planfrå
gor, och på så sätt ge stöd för en 
länsövergri pande inriktning som 
kommunerna kan arbeta utifrån. 

Länsplanen behandlar därför 
petspektiv som berör två eller 
flera kommuner. Ansatsen är att 
identifiera möjliga strukturer och 
tillväxtförutsättningar som inte 
naturligt kommer fram annat än 
när man arbetar tillsammans hela 
länet. 

Västmanlands befolkning ökar, 
men ökningen sker inte jämnt 
fördelat mellan länets kommuner. 
Trenden i länet är inte annorlun
da än i riket i övrigt. 16 procent 
av befolkningen är födda utom
lands och andelen med utländsk 
bakgtund är drygt 21 procent. 
Efter storstadslänen har Västman
land högst andel utrikes födda. 

Bostadsbyggandet i länet har 
utvecklats svagt under de senaste 
åren. Merparten av nybyggnatio
nema har skett i Västerås, följt av 
Sala. I övriga kommuner har det 
under 2011 byggts få nya bostä
der. 
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I samtliga av kommunernas över
siktsplaner prioriteras attraktiva 
boendemiljöer. De vanligaste fak
torerna för en hög livs- och bo
endekvalitet är närhet till vatten 
och grönområden samt närhet till 
service och kommunikationer. 

Kanal- och åmiljöerna lyfts fram 
som resurser i översiktsplanerna. 
Det är viktigt att stråken hålls 
tillgängliga för allmänheten och 
kan användas för fritidsaktivi
teter. Det finns behov av både 
utveclding och bevarande längs 
våra åar. Boende, turism, rekrea

tion och bevarandevärden finns 
ofta inom samma områden. 

UTMANINGAR OCH 
MÖJLIGHETER 

Närheten till Stockholm är både 
en styrka och en svaghet för 
befolkningsutvecklingen i länet. 
Genom goda pendlingsmöjlighe-

ter drar länet nytta av Stockholms 
utbud. I en förlängning kan även 
bostadstrycket i Stockholmsom
rådet spilla över på Västmanland. 

Ett framtidsscenario som innehål
ler en stabil och ökande befolk
ningsutveckling i hela Västman
land förutsätter att vi lyckas 
förena en stark tillväxt i Västerås 
och omland med en regional 
utveclding i övtiga delar av länet. 
En nyckel till detta är att dra 
nytta av de korta avstånden, göra 
boendemiljöer och rekreations
områden ännu mer attraktiva 
samt att stärka förutsättningat för 
lokal nätingslivsutveckling. 

Utrikes födda som kommer tIll 
Sverige är den enskilt mest bety
delsefulla faktorn för befolknings
ökningen i landet. Västmanland 
är inget undantag. Bättre fung
erande mottagning och etablering 
på arbetsmarknaden för män-

ni sko r med utländsk härkomst är 
en stor utvecklingspotential för 
länet. Hallstahammar och Fa
gersta är exempel på kommuner 
som under de senaste åren har 
brutit den nedåtågående trenden 
i befolkningsutvecklingen. 

En orsak till att få bostäder byggs 
i de mindre kommunerna är att 
marknadsvärdet är lägre på lands
bygd och i små tätorter. Möjlig
heter att finansiera ett husbygge 
minskar när produktionskostna
den blir högre än marknadsvär
det. Detta försvårar rekrytering 
till arbetsmarknaden och utgör 
ett hinder för inflyttning. 

En utmaning ar att säkerställa 
service och offentlig verksamhet i 
de orter och samhällen som ligger 
utanför de tätbebyggda delarna 
av länet. Förutsättningarna att 
genom exempelvis den digitala 
teknikens nya möjligheter er-

Befolkningsutveckling 1990-2011 

Cirklar proportionella 
mot befolkningen 2011 . 

Befolkningsutveckling 
1990-2011: 

Okning 
Ökning 
Oförändrad 
Minskning 
Minskning 

> 10% 
2-10 % 

2-10 % 
.;: 10 % 

Källa: SGB 



bjuda välHirdstjänster och viktig 
samhällsservice ökar ständigt, och 
länets påbörjade arbete med en 
länsgemensam bredbandsstrategi 
och en digital agenda är viktiga 
verktyg. Detta blir inte minst vik
tigt mot bakgrund av den äldre 
befolkningens behov av äldrevård, 
tillgänglighet och seniorboenden. 

INRIKTNING OCH 
ÅTGÄRDER 

Utvecklingen mot större regioner 
är tydlig och påverkar givetvis 
också Vastmanland. Den gemen
samma ansats som görs i Läns
planen är ett uttryck för att länets 
kommuner och landstinget ser 
en möjlig vinst i att gå samman 
och göra gemensamma priorite
ringar ur ett regionalt perspektiv. 
Som representant för de stadiga 
intressena och som ansvarig för 
det regionala tillväxtområdet 
har Länssryrelsen en viktig roll i 
att möjliggöra och bidra till den 
önskade utvecklingen. 

Mot denna bakgrund blir det 
viktigt att form ulera gemen
samma mål för länets utveckling 
när det gäller befolkningsutveck
ling, bostadsbyggande och andra 
frågor som är centrala för den 
fysiska planeringen. Planerar vi 
strategiskt utifrån länets faktiska 
förutsättningar kan etableringar 
av vård, skola, handel och service 
optimeras. Den trend som pekar 
mot att endast orter med någor
lunda stor befolkning och god 
tillgänglighet kan behålla service, 
kan då kombineras med en re
gional utveckling som säkerställer 
att hela länet far förutsättningar 
att utvecklas och växa. Men det 
kommer sannolikt att kräva att 
kommuner arbetar mer tillsam -
mans och att man behöver se 

på styrkor och utmaningar i ett 
tydligare länsperspektiv. 

De övergripande förslagen till 
mål rör sådana områden som är 
viktiga för hela länets utveckling. 
De rör mål för befolkningstill
växt, bostadsbyggande och resor. 
För att dessa mål ska kunna nås 
behöver tydligare prioriteringar 
finnas. Möjliga prioriteringar kan 
exempelvis vara att etableringar 
av vård, skola, handel och service 
görs där förutsättningar redan i 
dag finns och anslutningen till de 
större tätorterna är god. Då ska
pas även samhällsvinster i form 
av energieffektivitet, närher till 
VA-anslutningar och minskade 
utsläpp. 

Även nya bostäder bör som 
utgångspunkt planeras i tätor
ter som har ett grundläggande 
serviceutbud och en stabil eller 
ökande befolkning. Goda boen
demiljöer finns i anslutning till 
väg och järnväg samt nära grön
områden och vatten. Många av 
de områden som ligger perifert 
kommer sannolikt att minska i 
attraktivitet för permanentbo
ende, och i stället kunna nyttjas 
på andra sätt. 

FÖRSLAG TILL MÅL 

• Västmanland ska växa med 2000 
personer per år fram till 2050. 

Det ska byggas 1000 bostäder 
per år i länet fram till 2050. 

• Tillväxt i huvudorterna i alla 
kommuner ska förenas med goda 
förutsättningar för service och 
boende i övriga delar av länet. 

• 100 procent av nyanlända flyk
tingar ska ha arbete inom 2 år. 
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Tillgängliga Västmanland 

Västmanland är starkt 
beroende av goda kontak
ter med omvärlden. Vi har 
också behov av god till
gänglighet till sen'ice och 
tjänster inom och utanför 
länet. Hög tillgänglighet är 
en förutsättning för länets 
utveckling. 

UTGÅNGSPUNKTER 
Västmanland är starkt beroende 
av goda kontakter med omvärl
den. Vi har också behov av god 
tillgänglighet till service och 
tjänster inom och utanför länet. 
Hög tillgänglighet är en förutsätt
ning för länets utveckling. 

Sverige är ett litet exportberoende 
land, och vår utveckling bygger 
på en fortsatt hög internationell 
konkurrenskraft. I Vastmanland 
finns ett globalt verksamt och 
högspecialiserat näringsliv, som 
behöver goda kommunikationer 
och en väl fungerande arbets
marknad. Globaliseringen medfor 
fonsatt specialisering, vilket gör 
att företagen måste söka sin kom
petens i ett större geografiskt om
råde. Restider och reskosrnader 
blir en allt viktigare konkurrens
faktor vid rekryteringar, eftersom 
människors villighet att flytta är 
och kan väntas forb li relativt låg. 

Länets produktionstunga nä
ringsliv har stora behov av att 
snabbt och enkelt nå ut med sina 
produkter till den internatio
nella marknaden. Insatsvarorna 
tili produktionen behover också 
ha goda transportmöjligheter. 
Godstransporterna är därför en 
avgörande fråga för att behålla 
och utveckla näringslivet i länet. 
Planerna på återupptagen gruv
drift i Bergslagen understryker 
detta ytterligare. 

Västerås hamn spelar en viktig 
roll som Sveriges största insjö
hamn med cirka 550 anlöp per 
år. Hamnen i Köping tar emot 
cirka 275 anlöp årligen. För 
närvarande pågår utredningar för 
att se över möjligheten att nyttja 
Västerås hamn för framtida gods
transporter via järnväg till och 
från gruvorna i Bergslagen. 

Västerås flygplats är rikets fjärde 
största fraktflygplats med utbygg-



nadskapacitet inom gällande mil
jötillstånd. Västmanland ligger i 
skärningspunkten mellan de stora 
ptoduktions- och konsumtions
områdena i Sverige, vilket ger 
gynnsamma förutsättningar for 
etableringar inom t.ex. transport, 
lager och godshantering. 

IT och bredband är en viktig 
del av tillgängligheten. En kart
läggning av Västmanland från 
november 20 Il visar att markna
den bygger ut höghastighetsnät 
i de större tätorterna, men att 
glesbygdsområden och landsort 
inte varit kommersiellt intres
sant. Länet har ett relativt stort 
antal telestationer med otillräcklig 
kapacitet via optofiber. Med en 
relativt tätbefolkad landsbygd 
i länet är man därför hänvisad 
till radiobaserat bredband, vilket 
begränsar kapaci tetsökning och 
täckning for mobila applikationer, 
vilket starkt efterfrågas både för 
offentlig välfardsproduktion, före
t?-g~ns behoyoch för privat bmk. 

UTMANINGAR OCH 
MÖJLIGHETER 

Tillgängligheten inom Västman
land och till viktiga mål punkter 
utanför länet måste bli bättre, ge
nom kortare restider och pålitliga 
system. 

Tyngdpunkten i transportssyste
met både vad gäller person- och 
godstransporter är och kommer 
under en lång framtid att vara 
vägtransporter. Ett väl fungerande 
vägnät är därfor forrsatt viktigt 
för länets konkurrens kraft och 
utveckling. 

Vastmanland har ett relativt högt 
bilinnehavoch bilen används som 
transportmedel mer än i riket i 

genomsnitt. Resandet med kol
lektivtrafik är lågt i jämförelse 
med riket. Sårbarhet för oljepriset 
och behovet av ökad tillgänglig
het ger Vastmanland ett starkare 
incitament än många andra delar 
av Sverige att öka kollektivtrafik
resandet. 

Effektiva godstransporter är en 
nödvändighet for länet. Västman
land har bra förutsättningar i till
gänglighet till samtliga transport
slag i ett geografiskt gynnsamt 
läge i Stockholm-Mälarregionen. 
Fortsatt utveckling av sjöfarten på 
Mälaren är viktig, och framtidens 
sjöfart behöver den planerade 
utbyggnaden av slussen i Sö
dertälje och en uppgradering av 
mälarfarleden. Tillgänglighet till 
frakrflyg är ytterligare en tillgång 
i länet, som dock är utsatt för 
stark konkurrens. 

Konkurrensen mellan person
trafik och godstrafik på järnväg 
skapar en besvärlig situation i en 
växande befolkning, med dagens 
stora kapacitetsbegränsningar och 
låga utbyggnadstakt av infrastruk
tur. De begränsade investerings
medlen till statlig transportinfra
struktur i form av väg, järnväg 
och farleder hämmar den möjliga 
tillväxten. 

En utmaning är också att etablera 
ett storregionalt systemperspektiv 
på ett samverkande transportsys
tem. Där kan effektivare per
sontrafik med tåg i Mälardalen 
utvidga arbetsmarknadsregio
nerna. Smart logistik i omlast
ningspunkter för gods möjliggör 
också ökade sam verkan mellan 
transportsystemen. 

En länsgemensam bredbands
strategi tas fram under 2012. I 
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arbetet kommer även frågor upp 
om hur vi bättre ska använda 
teknikens möjligheter, inte minst 
inom de kommunala och lands-

FÖRSLAG TILL MÅL 

tingskommunala verksamheterna 
i olika delar av vårt län. En hög 
ambitionsnivå ska även gälla 
för mobil uppkoppling, för att 

erbjuda kvalitativ tidsanvänd
ning under resor samt för bättre 
samhällsservice och företagsut
veckling. 

• Målet är att öka tillgängligheten genom att skapa ett transportsystem för person och godstrafik eftersom 
flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar Västmanlands regionala utveckling. 

• Transportsystemet ska möjliggöra en utveckling av gruvdrift i Bergslagen. 

• Arbetspendling med kollektivtrafik mellan Västerås och kommunhuvudorterna ska vara högst 50 minuter. 

• Restiden med tåg mellan Västerås och Stockholm ska vara högst 45 minuter år 2025. 

• Alla kommuner i Västmanland ska år 2020 ha 100Mbitls täckning och kapacitet i bredbandsuppkoppling till 
minst 90 procent av alla hushåll och företag. Den mobila kapaciteten ska öka för att tillgodose behoven för 
p~ndbre. närings!iv och sjuk'lårc. 



Växa i Västmanland 
Det finns en bra insikt i 
hela länet om utmaning
arna. Många är medvetna 
om att det finns match
ningsproblem ocb att vi 
har en generellt sett låg 
utbildningsnivå. Men för 
att uppnå långsiktiga ef
fekter av insatserna krävs 
en tydligare länsgemensam 
plattform för den fortsatta 
utvecklingen. 

UTGÅNGSPUNKTER 
Arbetsmarknadens funktionssätt 
och kompetensförsörjningens 
betydelse lyfts fram allt mer. 
Företag i regionen konkurrerar i 
dag globalt när de söker kompe
tens. För företag och för offentlig 
sektor är kompetensförsörjningen 
av avgörande betydelse för över
levnad och tillväxt, oberoende av 
verksamhetsområde. 

Utvecklingen visar samtidigt en 
ökande obalans. Inom vissa grup
per märks en ökande arbetslöshet, 
parallellt med att det inom en 
hel del yrkeskategorier är brist 
på arbetskraft. Dessa tilltagande 
s.k. matchningsproblem förstärks 
ytterligare av den demografiska 
utvecklingen. Fler personer går i 
pension än vad som kommer in 
på arbetsmarknaden. Samman
taget är detta en av landets och 
länets största utmaningar. 

Vastmanland har idag en ge-

nerellt sett låg utbildningsnivå. 
Många ungdomar når inte grund
skolans mål eller går inte ut 
gymnasiet med full behörighet, 
vilket utestänger dem från många 
av de yrken som efterfrågas. I 
länet är det farre män än kvin
nor som söker sig till utbildning 
på högskolenivå, samtidigt som 
det är få kvinnor som utbildar sig 
inom teknikområdena. 

Länet har en stark position inom 
teknik och tillverkning. 22 pro
cent av länets näringsliv verkar 
inom detta område, att jämföra 
med Stockholms 8 procent. Som 
exempel kan nämnas att en 
stor del av svensk automations
industri finns i Västmanland. 
Automationsindusrrin omsätter 
50 miljarder kronor och är en 
av Sveriges viktigaste näringar, 
dessutom med en stark ställning 
på världsmarknaden. Vidare finns 
flera stora företag inom tåg- och 
järnvägsbranschen och ett antal 
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framstående bolag och verksam
heter inom energisektorn. Bland 
de största (antal anställda) privata 
arbetsgivarna i länet finns t ex 
ABB, ICA Sverige, Seco Toois, 
Atlas Copco Secoroc, GKN Dri
veline Köping AB och Saab. Vård 
och omsorg är den näst största 
näringsgrenen i länet. Allt talar 
for att den fortsatt kommer att 
vara stark, inte minst mot bak
grund av den höga andelen äldre 
i befolkningen. 

Med 13 000 studenter och l 
000 anställda är Mälardalens 
högskola (Mdh) en av Sveriges 
största högskolor. Högskolans 
utbildningsområden är ekonomi, 
lärare, teknik samt hälsa och 
välfard, t.ex. Sjuksköterskor. En 
annan viktig utbildningsform är 
den s.k. YH-utbildningen, som 
är en yrkeshögskola på eFtergym -
nasial nivå. YH-utbildningarna 
genomförs utifrån vilka behov 
som finns på arbetsmarknaden 
och alla Iltbildningar drivs i nära 
samarbete med företag och andra 
arbetsgivare. Västmanland har för 
närvarande drygt l 800 YH-plat
ser med en tydlig dominans inom 
teknik och tiilverkning. 

UTMANINGAR OCH 
MÖJLIGHETER 

Den brist på arbetskraft som 
märks i länet orsakas både av 
befolkningsutvecklingen och av 
att arbetsmarknaden blir allt mer 
specialiserad. De flesta nya jobb 
kräver i dag minst gymnasieut
bildning. Arbetsgivarnas krav 
på utbildning har ökat, vilket är 
extra tydligt inom teknik och till
verkning. Detta brukar beskrivas 
som att arbetslivet akademiseras. 

En sådan utveckling bidrar till 
behoven av att förbättra utbild
ningssystemets funktionssätt i 
länet, både för att få fler som 
klarar målen i grundskola och på 
gymnasiet och för att stimulera 
fler att fortsätta att utbilda sig på 
högskole- eller yrkeshögskolenivå. 

Om lusten att lära under ung
domsåren och genom hela 
yrkeslivet ökar, kan varje person 
förbättra si na möj ligheter att ra 
ett stimulerande och bra arbete. 
Om vi dessutom kan förbättra 
matchningen mellan vad arbetsgi
varna behöver for kompetens och 
den inriktning som de studerande 
väljer, skapas förutsättningar för 
en bättre kompetensförsörjning 
som är nödvändig för att behålla 
och utveckla tillväxten i vårt län. 

Det finns skillnader mellan 
kvinnor och män när det gäller 
utbildningsområdet. Skillnaderna 
mellan könen börjar tidigt, poj
kar har lägre genomsnittsbetyg än 
flickor, både i grundskolan och på 
gymnasiet. Det är också en högre 
andel pojkar än flickor som har 
ofullständiga betyg. Det leder i 
sin tur til! att farre mär. går vidare 
till och genomför högre studier. 
Färre män än kvinnor studerar 
vid högskola och trenden är att 
andelen män sjunker. Samtidigt 
är kvinnors studie- och yrkesval i 
hög utsträckning könstraditionel
la - vård, omsorg och humanis
tiska yrken dominerar. Få kvinnor 
söker sig till teknikutbildningar. 
Sammanraget bildar detta en stor 
potential till förbättring. Högre 
studiemotivation hos pojkar och 
ökad stimulans till flickor att söka 
sig till tekn ikområdet är viktiga 
komponenter. 

INRIKTNING OCH 
ÅTGÄRDER 

I Vastmanland pågår i dag ett 
flertal omfattande satsningar som 
syftar till högre utbildningsnivå 
och bättre matchning. Det finns 
dock både en del överlappande 
insatser och områden där inga 
insatser alls pågår. Ett länsö
vergripande utvecklingsarbete 
behövs för att kraftsamia, utöka 
och inrikta satsningarna. Detta är 
också ett bra sätt for att få större 
utväxling för satsade medel och 
för att ra varaktiga effekter. 

Sedan en tid tillbaka arrangeras 
Vägledarforum för att uppdatera 
studie- och yrkesvägledare med 
aktuell arbetsmarknadskunskap. 
Det handlar om vilka yrken som 
efterfrågas på arbetsmarknaden 
och vilken typ av utbildning som 
krävs. Vägledarforum erbjuds två 
gånger per år med en bransch i 
fokus per tillfalie. 

Flua organisaLioner i länet tar 
fram analyser och prognoser, bl.a. 
Arbetsförmedlingen, Mälardalens 
högskola, Länsstyrelsen, VKl. 
och Västerås stad. En samord
ning av analysarbetet kan minska 
risken för dubbelarbete, leda till 
ökad framtagning av relevant 
kunskapsunderlag och ge större 
genomslag. 

Mdh:s satsning under 20 Il för 
att öka intaget till civilingen
jörsprogrammen resul terade i en 
ökning av antalet antagna med 
33 procent. Det visar att rätt 
utformad marknadsfÖring och 
kommunikation ger resultat. 

Det finns en god insikt i hela 
länet om utmaningarna inom 



kompetensforsörjningsområdet. 
Länsplanen syftar till att ge en 
tydligare länsgemensam plattform 
för det forrsatta utvecklingsar
betet. På så sätt kan vi förbättra 

FÖRSLAG TILL MÅL 

systemet med de olika aktörer 
som finns inom arbetsmarkna
den, kompetensförsörjningen och 
utbildningsområdet. 

• Alla flickor och pojkar ska nå behörighet till gymnasieskola och efter
gymnasiala studier. 

• Hälften av alla flickor och pojkar som avslutat gymnasieskolan ska gå 
vidare till eftergymnasiala studier inom två år. 

• Alla vakanser ska tillsättas med kompetent arbetskraft. 

• Andele n utrikes födda i arbete ska öka med 50 procent. 

• Andelen funktionsnedsatta i arbete ska öka med 50 procent. 
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VI ARBETAR MED PROJEKTET LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 

Maria Ek, länsstyrelsen, 
projektleda re för länsplanen. 
maria.ek@lansstyrelsen.se 
021 -1 95119. 

Magnusjohansson, Länsstyrelsell, 
projektledare fö r deJ projekt fYS isk 
planering, 
magnUij.jJhar6Sol"@"n~~telsen.se 

011-195035. 

Yl va Wretås, Våsterås stad, 
projektledare för delprojekt 
Arbetsmarknad och kompetens
fdrsörjning 
ylva.wretas@Vasteras,se 
021-391l48. 

Karin Åkerman, Länsstyrelsen, 
projektledare för deiprojekt 
Arbetsmarknad och kompetens
försörjning, 
karin.akerma n@lansstyrelsen.se 
021-195191 

Håkan Johansson, VKl, projekt
ledare för del projekt Infrastruktur 
och kommunikationer 
hakan .johansson@Vkl.se 
021-397944. 

Mer information om arbetet med Länsplan förVästmanland finns på VKL:s webbplats, www.vkl.se. 


