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Sammanställning gruppdialog BRP+ & RUS 

1. Hur blir BRP+ användbart i RUS-arbetet? 

- Olika mellan regioner hur användandet ser ut. Viktigt att fler från samma region 
engagerar sig, gärna olika professioner. Lätt att fastna i mätinstrument när det 
”bara” är analytiker.  

- Finns med i analysarbete/bakgrundsmaterial till RUS-analyser.  
Olika prioriteringar i olika regioner (RUS:ar) gör att BRP+ blir mer eller mindre 
relevant.  

- 7 mål i RUS:en, hur få med hållbarhet? Hur når vi framgång som är hållbar? 
 

- Målen granskas i en hållbarhetsrapport, arbetar med hur rapporten ska se ut, 
vilka indikatorer? Landat i BRP+. Byggerihop BRP+ i granskningen av befintliga 
mål. 

 
- Det fastnar hos analytiker, tidsbrist, hitta rätt forum, fastnat i hur visualisera det 

som finns 
 
- Under effektmål i RUSen, några från BRP+ 
 
- Gemene medarbetare ej medveten om vad BRP+ är. Inte kommit ut i 

användning, analytiker deltagit i utvecklingen 
 
- Behöver utveckla och kvalitetssäkra indikatorerna. Men behöver inte följa upp 

allt. Ska inte använda indikatorer bara för att de finns. Framför allt - Utgå ifrån 
utmaningen och det vi vill följa upp. 

 
- Tillämpa i regional utveckling tillsammans med andra nyckeltalssamlingar 

 
- Analysera regionala förutsättningar 

 
- Samlas kring regional utveckling regionalt och lokalt 

 
- Bredda målgrupperna för analys av BRP + till även strateger och utredare 
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2. Hur kan RUS-genomförandet bli mer utmaningsdrivet? 
 
- Gemensam förändringslogik är bra för att kunna arbeta tvärsektoriellt. Vilket är 

en förutsättning för det utmaningsdrivna.  
 
- Hitta metoder och verktyg 

 
- Släppa stuprörstänk. Organisera efter andra logiker. Alternativt samla 

tvärsektoriella grupper såsom Örebro gjort. (Forum för genomförande) 
 

- Genom förhållningsdrivet arbetssätt 
 
- Definiera utmaningarna tillsammans, tvärsektoriella arbetssätt. 
 
- Regeringsuppdraget pekar mot ett mer utmaningsdrivet arbete 

 
- Styrning och samverkan är på mångas agendor 

 
- Flexibla team som möjliggör gränsöverskridande 

 
- Det är en utmaning att arbeta utmaningsdrivet 
 
- När en RUS ska vara utmaningsdriven behöver den vara mer övergripande för att 

hålla över tid. Men det gör den också svårare att följa upp.  
 
- Det övergripande målet i RUSen ska bli föregångare för omställning i alla de tre 

hållbarhetsdimensionerna. Det innebär även att ställa om utifrån ett 
uppföljningsperspektiv, inte bara kopplat till den ekonomiska dimensionen. Här 
kan BRP+ bli användbart som instrument.  

 
- Ha ett gemensamt årshjul med kommunförbunden för att inte fastna i 

stuprören. Superspännande med skitsvårt! 
 
- Komplexa samhällsutmaningar där allt hänger ihop-detta brottas vi jättemycket 

med nu.  
 
- Ambitionen hållbart och tvärsektoriellt, inte helt lätt. Innebär ett helt nytt 

förhållningsätt. En mer hållbar RUS som inte måste revidera så ofta. 
 
- Systemteoretisk ansats på fokusområdet som är viktiga: utbildning, hälsa, 

näringsliv, arbete, bostad. Sätta utmaningar i relation till fokusområden och se 
hur de påverkas. Det hänger ihop med BRP+ som blir ett jätteviktigt verktyg i 
framtiden som kan användas i mycket större omfattning än nu. 

 
- RUS handlar inte om slå fast exakt vilka frågor de ska jobba med. Börja med 

analys utifrån fokusområdena. Ta fram prioriteringarna, titta på dem 

tvärsektoriellt. Det är en process, förändringar tar tid och måste få ta tid. 


