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Uppdraget  

• Utvecklingsstrategi för Örebro län 

• Bästa möjliga förutsättningar 

• Hållbarhet 

- Social hållbarhet är målet 

- Ekologin ramarna 

- Ekonomin medlet 

• Översiktlig planering 

• Jämställdhetsintegrerad RUS 

• Bred förankring 



100 möten 

1000 deltagare 

maj 2015 maj 2016  mars- maj 2017      nov 2017 



Uttryckta 

utmaningar  

för regional  

utveckling 

 

Dialogturnén 

nov 2017 

 

19 aktörer 

i Örebro län 

Kompetensförsörjning 13

Integration 10

Pendlingsmöjligheter & transporter 10

Bostadsförsörjning 9

Utbildning/skolresultat 7

Innovationer och entreprenörskap 6

Utveckla attraktiva platser 5

Kommunal samverkan 5

Miljö, energi, klimat 4

Demografi, allt fler äldre 4

Digitalisering 3

Hälsa 3

Hållbar livsmedelsförsörjning 3

Avsaknad av Arbetsförmedling mm. 2

Besöksnäring, naturkultur event 2

Nobelbanan 1

Avsaknad av gröna kluster 1



Projektorganisation 
Styrgrupp 

Regiondirektör 

Regional 

utvecklingsdirektör 

Projektledare 

Regional styrgrupp 

Örebro Universitet 

Handelskammaren 

Länsstyrelsen 

Örebro läns idrottsförbund 

Örebro kommun 

Region Örebro län 

Arbetsgrupp 

Projektledare 

Kommunikatör 

Processledare 

Samhällsplanerare 

Analytiker 

 

Projektgrupp 

Digitalisering 

Social välfärd 

FoU Hälso o sjukvård 

Energi- och klimat 

Hållbar utveckling 

Barn och unga 

Jämställdhet 

Internationella frågor 

ÖMS 

Översiktlig planering 

Kultur 

Näringsliv 

Kompetensförsörjning 

Integration 

Innovationer 

 

Regionala 

samverkansrådet 

KSO, VKSO 

 

KC/RD 

Kommunchefer 

Regiondirektör 

Regional 

utvecklingsdirektör 



12 prioriterade områden i RUS 

• Möter utmaningar för hållbar utveckling i Örebro län 

• Bygger vidare på styrkor som skapar attraktionskraft och 

hållbar tillväxt 

• Behöver ofta samhandling mellan flera aktörer 

• Bidrar till minst två av de övergripande målen 

• Motverkar inget av de övergripande målen 



Örebroregionen Sveriges hjärta 

- hög livskvalitet i en hållbar och attraktiv region 

Hög livskvalitet Stark konkurrenskraft God resurseffektivitet 

Hög livskvalitet och stark konkurrenskraft 

•Kunskapslyft och utbildning av hög kvalitet 

•God kompetensförsörjning och matchning 

• Inkludering genom delaktighet och upplevelser 

•God, jämlik och jämställd hälsa 

•Högspecialiserad sjukvård och universitetssjukvård 

 

Hög livskvalitet och god resurseffektivitet 

•Effektiva och hållbara persontransporter 

•God bostadsförsörjning 

•Hållbar konsumtion och försörjning 

Stark konkurrenskraft och god resurseffektivitet 

•Ett brett och starkt näringsliv 

•Ökad innovationskraft och specialisering 

•Goda förutsättningar för gods och logistik 

•Destinationer och evenemang med lyskraft 

 

RUS 

Örebro län 

(remiss) 

• En vision 

• Tre mål 

• 12 områden 

• 22 effektmål  



RUS är regionens 

bidrag 

Agenda 2030-målen 



Analys av RUS-remissversion 

jämfört med  Agenda 2030-målen 

 

 

Relevanta delmål inom alla 17 mål 

har inkluderats i gapanalysen. 

 

De gulmarkerade målen anger där 

över 50 procent av delmålen 

bedöms relevanta för Örebro län. 

 

Identifierade GAP: 

Rent vatten, Hav och marina 

resurser, Ekosystem och biologisk 

mångfald, Hållbar upphandling. 
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Spindeldiagrammet visar andel relevanta delmål i Agenda 2030-målen som 

täcks in av RUS 
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