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Välkommen!



Dagens program 
10.00 Välkommen!

10.30 Återblick från analytikernätverket

Genomförande av RUS – vad menar vi?
Genomförande av RUS – vad gör vi?

11.30 Myndigheternas roll i genomförande av RUS
Josefine Majewski, Tillväxtverket 

12.00 Lunch

13.00 Ägarskap i genomförande – hur kan vi verka genom andra?
Introduktion – Elenor Sibborn, WSP
Workshop

14.30 Kaffe 

15.00 Workshop – fortsättning 

15.30 Summering, Reglab-info & nästa möte
16.00 Avslut 



Uppvärmning! 



Var i RUS-processen befinner sig regionerna? 
(Oktober 2018) 

Nyligen framtagen eller reviderad RUS På gång att ta fram ny eller reviderad 
RUS

Befintlig, fortfarande aktuell RUS

Region Dalarna 

Region 
Jämtland 
Härjedalen  

Region Värmland 

Region 
Blekinge**** 

Region 
Örebro län  

Region Gävleborg 

Region Västernorrland

Region Västmanland 

Region Skåne

Västra 
Götalandsregionen

Region Östergötland 

Region 
Västerbotten 

Region Norrbotten 

Region Jönköpings 
län**

Stockholms 
läns 
landsting* 
RUFS (ej RUS) 

Region Gotland 

Regionförbundet 
Kalmar 

Region Halland  

Regionförbundet 
Sörmland 

Region Uppsala
Region 
Kronoberg***

Färdigt förslagProjektplaneringGenomförande Initiativ till ny 
process

Antagen/beslutad Genomförande Framtagande



Analytikernätverket 20/11
Tema: RUS



Genomförande av RUS – vad menar vi?

• Hur är genomförandet tänkt att fungera?

• Hur beskrivs olika aktörers roller? 

• Likheter/skillnader mellan RUSar? 



Genomförande av RUS – vad gör vi?



Genomförande av RUS – vad gör vi?

Gå in på http://www.reglab.se/aktiviteter/rus-natverket-21-november/
Och klicka på ”Frågeformulär RUS – genomförandeaktiviteter”

• Lista aktiviteter som har genomförts, genomförs nu eller planeras längre 
fram för att skapa ägarskap i genomförandet av RUS, hos andra aktörer 
eller inom den egna organisationen.

• Definitionen av aktivitet är öppen för bred tolkning. 

• Exempel: Regiondagar, dialogforum, kommunrundor, utvecklingsråd, 
lärandeaktiviteter, arbete med handlingsplaner, partnerskap, 
samverkansavtal, samverkansprojekt, kommunikationsinsatser, digitala 
verktyg etc. 

http://www.reglab.se/aktiviteter/rus-natverket-21-november/




Myndigheternas roll i 
genomförande av RUS

Josefine Majewski, Tillväxtverket



Lunch



Välkomna tillbaka! 

Gå till menti.com

Knappa in koden 19 96 95

1. I vilken utsträckning tar andra aktörer än regionen 
ett aktivt ägarskap i genomförandet RUS?

2. Hur stor möjlighet har regionen att påverka andra 
aktörer att agera i genomförandet av RUS?



Ägarskap i genomförande av RUS –
hur kan vi verka genom andra?

Elenor Sibborn, WSP Advisory



Ägarskap i genomförande av RUS –
hur kan vi verka genom andra?

WORKSHOP



Workshop i fyra delar 

1. NULÄGE: Andra aktörers perspektiv på sin roll i 
genomförandet av RUS

2. NULÄGE: Hur agerar din organisation?

3. TILLBAKABLICK: Vad kan vi lära av våra erfarenheter?

4. FRAMÅTBLICK: Hur kan vi verka genom andra?

Först!
• Välj en aktörsgrupp
• Välj en aktör



NULÄGE: Andra aktörers perspektiv på sin roll i genomförandet 
av RUS

1. Så skulle aktören själv beskriva sin roll i genomförandet av RUS
2. Vilken agenda styrs aktören av? (tex centrala styrningslogiker, 

styrprocesser, styrdokument)  
3. Det här skulle aktören säga är det viktigaste för den i relation till 

RUS 

4. Vad gör din organisation för att stödja aktörens medverkan i 
genomförande av RUS? 

NULÄGE: Hur agerar din organisation?



5. Då lyckades vi skapa ägarskap hos aktören i genomförandet 
och så gjorde vi…

6. Då har vi svårt att skapa ägarskap hos aktören, därför att…

TILLBAKABLICK: Vad kan vi lära av våra erfarenheter?

7. Idéer på hur vi kan stärka kopplingen mellan RUS och 
aktörens agenda (centrala styrningslogiker, styrprocesser, 
styrdokument etc.)?

8. Vad kan din organisation mer göra för att stötta aktören att 
ta ett aktivt ägarskap? 

FRAMÅTBLICK: Hur kan vi verka genom andra?



Rurban region

Agenda 2030

Seminarium: Tillväxtpolitikens nutidshistoria

Fysisk planering

Reglabs årskonferens

BRP+

Matchningsindikatorerna

Reglab 2019



Masterclass/nätverk

Fortsatt stöd till implementeringen

Rurban region, Rus-nätverket mm

Framsyn – del i alla lärprojekt

Samarbeten med Vinnova och Tillväxtverket

Sprida erfarenheterna – stort intresse 

Framsyn fortsättning



Utcheckning 

”Det här har jag blivit klokare på idag”

Gå till menti.com
Knappa in koden 21 66 80



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skl.se

karin.botas@skl.se

anton.ternstrom@skl.se

Kontakt

Mycket snack
och

mycket verkstad

mailto:eva.moe@skl.se
mailto:sunny.sandstrom@skl.se
mailto:anton.ternstrom@skl.se
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