
 

   

Inbjudan och program  

 

RUS-NÄTVERKET 
 

Välkommen till Reglabs RUS-nätverk kring regionala utvecklingsstrategier! Hur tar 
vi fram, genomför och följer upp strategierna?  

Vi träffas onsdagen 4 oktober 2017, 10:00-16:00 (fika från 09:30) med lunch och fika, 
Saturnus konferens, Hornsgatan 15 Stockholm. 16:00-18:00 Mingel i Tillväxtverkets lokaler.  

 INLEDNING: Presentationsrunda och backspegel.  
 

 OMVÄRLDSBEVAKNING: Vilka aktuella processer är bra att känna till och dra nytta av, för 
oss som arbetar med RUS? Vi omvärldsbevakar med hjälp av varandra och inbjudna 
gäster. Välkommen med ditt inspel!  

 

 STRATEGIERNAS ARKITEKTUR: Vilken form och innehåll har de regionala 
utvecklingsstrategierna? Vilka rubriker och begrepp används? Hur förhåller de sig till 
riktlinjerna i den fram tills nyligen gällande förordningen? ”Arkitekturen” kommer att 
bygga på en enkät som går ut till nätverket, för att få överblick och regionala exempel. 
 

 ATT TÄNKA OCH GÖRA UPPFÖLJNING: Vad följer vi upp? När görs uppföljningen? Vilka är 
med i processen? Hur riggas lärandet? Vad händer med regionernas årliga rapporter av 
det regionala tillväxtuppdraget? Vi delar regionala exempel och slutsatser från 
regionernas återrapportering av tillväxtuppdraget. 
 

 AVSLUTNING: Vi gör en utcheckning tillsammans: Vad tar jag med mig från dagens möte? 
Vilka frågor ska vi träffas kring nästa gång? Vilka planerar nästa möte? 
 

 MINGEL: Den här gången träffas RUS-nätverket, analytikernätverket och lärprojektet 
Regionala resultat i anslutning till varandra. Därför erbjuder vi möjligheten att mötas i ett 
gemensamt mingel, för att nätverka och fortsätta alla spännande samtal. Bekräfta om du 
kommer till minglet i anmälningslänken nedan. 

 

Målgrupp för nätverket är personer som ansvarar för de regionala utvecklingsstrategierna, 
eller på annat sätt har en betydande roll att leda arbetet med RUP/RUS. Välkommen med 
frågor och inspel till planeringsgruppen: Lisa Stark, lisa.stark@gotland.se, Lars Stenström, 
lars.stenstrom@gotland.se, Niklas Gandal, niklas.gandal@regionvasterbotten.se, Mats 
Helander mats.helander@ecosoci.se och Sunny Sandström, Reglab, 
sunny.sandstrom@skl.se.  

Anmälan via följande länk, senast 27/9 2017. Välkommen! 
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