
 

   

Inbjudan till nätverksträff  

 

RUS-NÄTVERKET 
 

Välkommen till Reglabs RUS-nätverk kring regionala utvecklingsstrategier! På nästa träff 
tittar vi närmare på hur RUSen hålls aktuell i en ständigt föränderlig värld och vad som 
krävs för att strategierna ska vara relevanta för andra i regionen att styra sin verksamhet 
utifrån.  
 

 

Tid: tisdagen 24 april 2018, kl. 10-16 (fika från 09:30) 
Plats: Coor Konferens, Västgötagatan 5, Stockholm se karta och vägbeskrivning 
För anmälan, registrera dig via följande länk, senast 10 april 2018. 
 

Innehåll:  

 STRATEGIERNAS AKTUALITET: Hur hålls RUSen relevant i en ständigt föränderlig värld?  
Vilka arenor finns och används för att ompröva eller ändra i RUS och hur kan vi utveckla 
metoder och arbetssätt för bättre beredskap och för att hålla RUSen relevant?  
 

 STRATEGIERNA SOM STYRINSTRUMENT: Hur används RUSen som styrinstrument, internt 
för regionalt tillväxtansvarigas egen organisation och externt, tex som styrinstrument för 
kommunerna i regionen? Hur gör vi RUSen till ett verktyg för andra i regionen att styra 
sin verksamhet utifrån?  
 

 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. Välkommen med 
ditt inspel!  
 

 LUNCHMINGEL: Den här gången träffas RUS-nätverket och Reglabs analytikernätverk i 
anslutning till varandra. Vi äter lunch tillsammans och passar på att utbyta erfarenheter 
nätverken emellan.  

 
Målgrupp för nätverket är personer som ansvarar för de regionala utvecklingsstrategierna, 
eller på annat sätt har en betydande roll när det gäller RUP/RUS, bland Reglabs medlemmar 
och partner.  
 
Välkommen med frågor och inspel till planeringsgruppen: Susanne Rosendahl, Region Örebro 
län, Nina Mårtensson, Region Halland eller Karin Botås, Reglab.  

Välkommen! 

https://www.google.se/maps/place/V%C3%A4stg%C3%B6tagatan+5,+118+27+Stockholm/@59.3132356,18.0691059,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f77f0656d8231:0xd83343c6f2cbd23e!8m2!3d59.3132356!4d18.0712946
https://www.google.se/maps/dir/Centralen,+111+20+Stockholm/V%C3%A4stg%C3%B6tagatan+5,+Stockholm/@59.3233126,18.0516114,14z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x465f9d60891d8f3b:0xf5f68e5b3eafa38f!2m2!1d18.0584484!2d59.3310516!1m5!1m1!1s0x465f77f0656d8231:0xd83343c6f2cbd23e!2m2!1d18.0712946!2d59.3132356!3e3
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=12251&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=61466&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
mailto:susanne.rosendahl@regionorebrolan.se
mailto:nina.martensson@regionhalland.se
mailto:karin.botas@skl.se


 

   

Förberedelse inför nätverksträff  

 

ENKÄT 
 

Inför nästa träff vill vi be er som jobbar med RUS regionalt att svara på en enkät med 
frågor kopplade till träffens tema om aktualitet och styrning. Syftet med enkäten är främst 
att påbörja det egna tankearbetet inför mötet. Syftet är också att få ett underlag som kan 
hjälpa oss att komma längre i diskussionerna när vi ses. En sammanställning av svaren 
presenteras  på nätverksträffen.  

 

Fundera på frågorna nedan, diskutera med kollegorna där hemma och gå sedan in via denna 
länk och dela med er! Senast den 10 april behöver vi ert svar!  

 

STRATEGIERNA SOM STYRINSTRUMENT  

 På vilka sätt är RUSen styrande för er egen verksamhet inom regional utveckling?  

 Hur ser kopplingen ut mellan er RUS och er VP?  

 Hur påverkar uppföljningen av RUSen er verksamhetsplanering?  

 Vilka spår ser ni av RUSen i viktiga samarbetsaktörers styrning?  

 

STRATEGIERNAS AKTUALITET 

 Upplever du att det finns ett behov av kunna göra förändringar av RUSen löpande? 
Om ja, varför? Om nej, varför inte?  

 Om ni gjort förändringar i RUS utan att göra en helt ny, vilken typ att ändringar har 
det rört sig om?  

 Hur påverkar uppföljningen av RUS och utvärdering av RUS-arbetet prioriteringarna i 
RUSen och utveckling av arbetssätt? 

 Vilka arenor finns och används för att ompröva eller ändra i RUS? Vem eller vilka kan 
ta ett sådant initiativ?  

 Om ni gjort en aktualitetsprövning av RUS: Hur såg processen ut?  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyyCVyRZ3lSyWzWWxSqWN2yMTwF3p5jD7HfViMj7aXYQeUwA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyyCVyRZ3lSyWzWWxSqWN2yMTwF3p5jD7HfViMj7aXYQeUwA/viewform?c=0&w=1

