
Chatten RUS-nätverket 24 november 2020 

Reglab: Har du frågor till Ellen/Cecilia – skriv i chatten! 

Region Gotland : Jag brukar vara noga med att säga unga och unga vuxna, då alla 18-25 år är myndiga 

personer.  

Charlotta Levin Region Skåne : Hur tänker vi kring unga som inte är så lätta att nå? De som oftast blir 

tillfrågade är de som är involverade i olika sammanhang? 

Reglab : Gruppdialog 

Har ni på något sätt involverat unga i det regionala utvecklingsarbetet?  

Och i så fall hur? Om ni inte, vad är hindret? 

Reglab : Har du frågor till Malin/Jenny – skriv i chatten! 

Reglab : Malin och Jenny undrar: 

Dialog kring komplexa frågor – hur gör man? 

Ska vi välja ut frågor? Ska innehåll och material anpassas - eller ska det handla om att ge de unga 

(och andra) tid och möjlighet att sätta sig in i området ändå? 

Region Jämtland Härjedalen : Heja Värmland! Tror ni är på helt rätt spår! Har ni tankar kring hur ni 

kommer att involvera unga och unga vuxna i genomförandet av strategin? 

Region Skåne : Jättebra Ellen! 

Sörmland : men.. koppla rättighet ATT få finnas med i strategiska sammanhang, ser inte att det är 

antingen eller 

Reglab : Har du frågor till Unni – skriv i chatten! 

Unni undrar: 

Hur ser ni andra på samarbete i dessa frågor?  

Skulle ni vara intresserade av att nätverka kring hur man bäst för dialog med barn och unga? 

Region Skåne : Gärna samarbete och fortsatta tips på verktyg!  

Region Jämtland Härjedalen : Jag samarbetar och nätverkar gärna kring detta för att hitta vägar 

framåt! 

Dalarna : Är nyfiken på hur olika regioner resurssätter detta? Finns ngn tjänsteperson med särskilt 

ansvar, ex ungdomsstrateg? Hur tänker man... allas ansvar, ingens ansvar osv... ?  

Region Gävleborg : jag tänker att det är viktigt att vi RUS-samordnare krokar arm med 

ungdomsstrateger och den kompetens som finns. hos oss finns kompetens och utpekade strateger.  

Reglab : Har du frågor till Charlotta och Anna – skriv i chatten! 

Charlotta och Anna undrar: 

Är obalans mellan tillgång och efterfrågan på kompetens en utpekad utmaning i er RUS? 

Hur involverar vi / skulle vi kunna involvera unga i frågor som rör kompetensförsörjning? 



Region Kronoberg : vad kostar systemet? 

MUCF : Superspännande verktyg och arbetssätt! 

Region Skåne : Ingen kostnad just nu. Pilot via Malmö stad nu. Cognitive Edge heter bolaget. 

Region Jämtland Härjedalen : Mycket bra! Spännande verktyg och arbetssätt. Precis Tobias, viktigt att 

vara normkritisk kring tolkningsföreträdet.  

Region Värmland : Ja vi har också den obalansen, men än så länge bara på remiss. 

Region Skåne : Gymnasievalskampanj i Region Skåne https://utveckling.skane.se/digitala-

rapporter/jobben-vantar-pa-dig/jobben-vantar-pa-dig/  

MUCF : Tack för ett bra möte med bra föredragningar och diskussioner. Jag måste lämna i nästa paus. 

Hoppas vi ses framöver. 

Region Skåne : Tack för mig! Ser framemot vidare kontakt!/Lotta 

MUCF : Här kommer länk till projektet ökad högskoleövergång i Fyrbodal: 

https://www.hv.se/samverka-med-oss/sambarbeten-och-natverk/kommunakademin-vast/projekt-

okad-hogskoleovergang/  

Region Kronoberg : Vad hetta satsningen via Högskolan Väst? 

Dalarna : Vi ska ju prata om kommande träffar senare men jag har en tanke. Tidigare i höstas blev jag 

intervjuad av IVL som gör studie på uppdrag åt Tillväxtverket om territoriella perspektiv i det 

regionala utvecklingsarbetet. Gissar att fler här blivit intervjuade?! Ngn som vet när studien ska vara 

klar? Skulle vara intressant att ta del av och diskutera tycker jag.  

Reglab : Gruppcoachning 

I grupper om tre coachar ni varandra kring dagsaktuella utmaningar. 

3 sessioner á 15 minuter. Hjälps åt att hålla tiderna. 

• 5 minuter problembeskrivning 

• 5 minuter fördjupande frågor från coachen 

• 5 minuter sammanfattning av den som lyssnar och tar tid. Erbjudande om råd av 

lyssnare och coach. 

Det som sägs i gruppen stannar där! 

Region Skåne : Lotta hälsar att hon glömde tipsa om detta event om ni vill veta mer om PRIS-

projektet: https://utveckling.skane.se/om-regional-

utveckling/kalender/naringslivsutveckling/2020/digitalt-event-for-pris---prao-i-skane/  

Reglab : Har du frågor till Anette – skriv i chatten! 

Region Örebro län : Tack för en bra presentation, Anette. 

Reglab : Gruppdialog 

Vad känner jag igen från vårt arbete med RUS? 

Det här tycker jag vi har lyckats med riktigt bra med! 
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Det här har varit svårt! 

Jämtland Härjedalen : TACK för en bra presentation Anette!  

Reglab : Dela med er i chatten: 

- Något ni lyckats bra med i ert RUS arbete. 

- Något som varit svårt i RUS arbetet. 

Region Gotland : Värmlands fokus på STYRKOR - mycket bra! Något som våra politiker efterfrågat, 

men där vi kanske hamnar delvis i utmaningar = svårigheter 

Region Värmland : Tack Anette, och det var intressant med din personliga vinkling på din 

presentation! 

Reglab : Har du frågor till Ina – skriv i chatten! 

Region Gotland :  På vilket sätt märks det nya målet för politiken, hållbar regional utveckling? Är det 

främst de tvärgående perspektiven? 

Dalarna : Imorgon kan du (förhoppningsvis) putta över Dalarna till nästa kolumn :)  

Dalarna : Tack Helena!  

Region Jämtland Härjedalen : En korrigering till bilden som syns, Region Jämtland Härjedalen antar 

RUS i februari 2021 (Förlängd remissperiod med anledning av Covid-19), den är nu inne i politisk 

beslutsprocess och går upp till Regionala utvecklingsnämnden 15 december.  

Helena Gidlöf, SKR : För er kännedom. Försöker dela det yttrande som SKRs styrelse antog i fredags 

om den nya nationella strategin för hållbar regional utveckling. Skickade fel version först. Här nedan 

kommer rätt: 

Region Jämtland Härjedalen : Vi kommer framöver "se över" RUS mer processbaserat.  

Reglab : Nästa tillfälle: onsdag 19 maj 2021. 

Reglab : Har du förslag på innehåll eller vill du vara med i arbetsgruppen? Skriv här i chatten eller 

kontakta Catarina på mail: catarina.lathi@skr.se 

Region Örebro län : Coaching tycker jag är värdefullt. 

Region Värmland : Jag tycker också att det passet var bra :) 

Västerbotten : Håller med! 

Region Skåne : Lärorikt att vara med i planeringen. Toppen att rotera den möjligheten. Coaching är 

väldigt värdefullt. 

Region Örebro län : Sociala innovationers potential för att möta samhällsutmaningar. Hur kan 

regionerna stötta? 

Region Halland : Håller med om att gruppcoaching var bra! Viktiga och givande samtal. 

Reglab : Utcheckning. Lämna din kommentar på bilden! 

Reglab : Tack för idag! Vi ses 19 maj. 

Region Jämtland Härjedalen : Coachning är väldigt värdefullt!  



Region Örebro län : Tack för ett mycket bra program 

Region Skåne : Tack för idag!  

Region Jämtland Härjedalen : TACK för en bra dag! 


