
 

   

Inbjudan till workshop 

 

RUS-NÄTVERK 
 

Att formulera, förankra och genomföra en RUS ställer stora krav på den regionala 
organisationen: Hur rigga processen? Hur skapa en bra dialog med medborgare och 
näringsliv? Hur följa upp och utvärdera strategierna när de väl är fastslagna?  

Det finns ett behov av att träffas och byta erfarenheter, för att vässa de regionala 
utvecklingsstrategierna. Därför bjuder Reglab in till en första nätverksträff för RUS-
samordnare. 

 

Att utarbeta en regional utvecklingsstrategi är en relativt ny uppgift för de regionala 
organisationerna och den hanteras olika i regionsverige. Men kraven är desamma: den 
regionala utvecklingsstrategin ska skapa en gemensam målbild för hela regionen. Den ska 
involvera medborgare, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor ‒ och den ska placera 
regionen i en nationell, europeisk och global kontext.  
 

Det finns ett behov av gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter och Reglabs 
medlemmar har tagit initiativ till att starta ett nätverk för RUS-samordnare. Därför bjuder vi 
in till en gemensam workshop för att bland annat diskutera:  
 

 Var i processen befinner sig olika regioner och hur lägger man upp arbetet? 

 Hur kan nätverket användas för att stärka arbetet på hemmaplan? Vad vill vi lära av 
varandras processer och erfarenheter? 

 Vad händer med EU 2020 och dess roll som utgångspunkt för svenska regionala 
utvecklingsstrategier?  

 Vad är på gång med genomförandet av FN:s globala mål ”Agenda 2030” och vad har 
det för betydelse för den regionala utvecklingsplaneringen?  

 

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.  

 

Tid: tisdagen 24 januari 2017, kl. 10-16,  
Plats: Lustikulla Liljeholmsvägen 18, Stockholm se karta och vägbeskrivning 

För anmälan, registrera dig via följande länk, senast 10 januari 2017.  

Om du har frågor, kontakta Karin Botås, Reglab, karin.botas@skl.se , eller Mats Helander, 
mats.helander@ecosoci.se  

Välkommen! 

http://www.lustikulla.se/
https://www.google.se/maps/place/Lustikulla+Konferens+%26+Event/@59.3126667,18.0222805,16z/data=!4m5!3m4!1s0x465f77c625b0acd9:0x6eb3cf96f0cdbe7f!8m2!3d59.3126667!4d18.0266579
http://www.lustikulla.se/index.php/hitta
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=9095&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=42501&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1
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