
Vägval –
avgör ramar för framtagande av regional 
utvecklingsstrategi



VAD och VARFÖR? 
Vad ska den nya RUS:en göra och styra? Vilka behov ska 

den fylla? Hur ska den användas externt? 

VEM?
Vem beslutar om RUS:en?

Vem ska känna ägande och ”styras av” RUS:en? 

NÄR?
När måste förslaget om ny RUS vara klart?

För vilken period ska nästa RUS gälla?

VÄGVAL 

som sätter ramarna för framtagandet av ny RUS



Motivera insatser och fördelning av 
statliga och regionala utvecklingsmedel

Fungera som tydlig & kommunicerbar plattform 
för hur vi i regional samverkan tar oss an 

gemensamma samhällsutmaningar & möjligheter

Identifiera och prioritera mindre antal 
samhällsutmaningar & möjligheter som behöver 

angripas i regional samverkan (SPETS)

Utifrån utmaningar och möjligheter 
formulera detaljerade och mätbara mål

Låta utmaningarna ange övergripande målinriktning. 
Mer fokus på att hitta arbetssätt för hur tillsammans 

angripa utmaningarna

Samla och beskriva det regionala 
utvecklingsarbetet (KÄRNA)

VAD och VARFÖR? 
Vad ska den nya RUS:en göra och styra? Vilka behov ska 

den fylla? Hur ska den användas externt? 

Grad av involvering. Grad av 
förändringsagenda

Balans kärna/spets.
Grad av prioritering? 

Målnivå? Målstyrning? 
Målrelevans?

”Paraply”-strategi över hela det 
regionala utvecklingsarbetet

Komplettera måldokumenten 
Trafikförsörjningsprogrammet och Kulturstrategin Tydlighet



VEM?
Vem beslutar om RUS:en?

Vem ska känna ägande och ”styras av” RUS:en? 

VGR ensam beslutar 
om RUS:en

Även kommunalförbunden och/eller 
kommunerna beslutar om RUS:en

VGR ensam äger och 
styrs av RUS:en

KF, kommuner och nyckelaktörer ingår i 
”partnerskap” kopplat till en/flera av de 

prioriterade utmaningarna

Även kommuner och nyckelaktörer känner 
engagemang och ägande för hela eller 

delar av RUS:en

Formellt beslut och ägande

Känsla av ägande

Styrdokument för VGR 
eller 

vi-känsla i plattform för 
regional samverkan?



NÄR?
När måste förslaget om ny RUS vara klart?

För vilken period ska nästa RUS gälla?

Remissversion RUS klar 
okt 2019 så kan vara del i 
budget-processen inför 

2021

Remissförslag RUS klar 
juni 2020 så att mer tid 

finns för extern förankring

RUS-period 2021-20XX, 
men prioriteringarna 

revideras minst var 4e år

RUS-period 2021-2025, 
revideras efter 4 år enl

förordningen 

När beslut?

RUS- period?

Påverkar vilken 
ambitionsnivå 
som är rimlig



Beskrivning av övning

Här kommer utlovat material med de vägval kring RUS som vi i VGR har processat med vår ledning för att 
komma närmare en gemensam bild över vad RUS:en ska vara för ”produkt” och fylla för funktion.

Kan utgöra inspiration för att skapa egna vägval anpassade till den egna regionen.

Vi hade följande upplägg:

Grupper om 4-5 personer diskuterade vägvalen och gjorde gemensamma val där de ”pluppade” med en 
kollektiv plupp för respektive vägval..

Resultatet blev en plupp på varje vägval från respektive grupp och utifrån detta diskuterade vi vad det 
betydde att man tyckte olika eller lika eller vad valen stod för och får för konsekvenser.

Vi gjorde även övningen med medarbetare inom regional utveckling och jämförde med ledningsgruppens 
förslag vilket gav ytterligare underlag till diskussion på efterkommande ledningsgrupp.


