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Samtal om enkäten i helgrupp  (sidan 1/2)

• Ett stöd för det löpande beslutsfattandet

• Hur mycket 1:1 medel finns. Påverkar hur det rigga, organisation

• Varje region får jobba utifrån sina förutsättningar, pengar, kompetens

• Deltagande och hur öppen processen är. Var på skalan, teknisk/logisk produkt eller vidare

• Kunskapsbaserat och förutbestämt när processen initieras. 

• Balansera uppdragen. Och olika aktörer, fånga det regionala ledarskapet. Tydligt 
ledarskap ger tydligare produkt.

• Hitta nivå på vad som är regionalt. Hålla frågan på rätt nivå, hålla rätt perspektiv, Back till 
frågan VAD! Vad är bra för regionen. 

• Avgränsa innan processen breddas för att få en process som fungerar. 

• Ska RUS visa allt som är viktigt för regional utveckling?

• Hur få RUS att verkligen vara samlande för ALLT som görs, bygga över styprör. 



• Statistik, långsiktiga trendanalyser.

• Analys. Viktigt att ta med en viktig grundanalys som underlag för samtal som olika 
aktörer bjuds in till. 

• Behövs en dokumenthierarki. Underlätta för politikerna att förstå de olika 
dokumenten. 

• Hur hålla engagemanget upp under genomförandeprocess (8 år)

• Nybildade regioner: nya politiker, 

• 1:1-medel ett smörjmedel för genomförande, speciellt norrlandslänen. Maximera 
hemtagna EU-medel. 

• Syftet: Förordningen. Uppdateringen på gång

• TVV: Många olika aktörer och organisationsformer, behövs tydligare uppdrag från 
regeringen. 

• Nya regioner söker former för samverkan med kommunerna

• Agenda 2030. Hur kan det hakas in i RUS. Vilka fler strategier ska vara vägledande

• Vad är RU, TVV gör sammanställning av återrapportering till RK. Be Klas Fritson att 
presentera kommande återrapportering. Tre års historik. Hur kan vi lära av vår 
egen rapportering. Även regleringsbrevet till Lst
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Inspel under punkten Aktuellt

• Presentation från TVV om deras uppdrag att bedöma , Klas Fritzon / Ingrid 
Arltoft-Henriksson / Lars Wikström (Maria Weimer Löfvenberg)

• Samarbete med Agenda 2030 tex GAP-analys
• Konferens ”250 möjligheter”, Johanna Sjöberg, konferens 12-13september

Fokus på kommuner med befolkningsnedgång, 
• Bostadsplaneringskommittén: förslag väntas på lagförslag (?) före 

midsommar. Ska vi kan be om presentation, Annett Jansson SLL
• Landsbygds kommittén. Vad händer? Niklas Gandal
• Facebook för RUS-nätverk?  Vi prövar först med 2050. Återkoppla.
• Kolla datum när reviderad version av nationella strategin kommer
• Planeringsgrupp. Niklas Gandal, Lisa Stark (viss reservation, Lars Stenström 

back-up)



Ta med från dagens möte

• Bra idé att sprida ut ansvaret för RUS-processen. Att Lst har en utpekad person 
också bra

• Kronobergs dragning , med den tydligheten i struktur i beställning, 

• Väldigt bra med erfarenhetsutbytet! Insupa alla erfarenheter och identifierade 
frågor (2 ggr)

• Bra med tankar om hur man lägger in RUS i verksamhetsplan, budget det dagliga 
arbetet. 

• Det finns så väldigt mycket att ta tag i. Det går att borra i allt. Ändå har vi klarat 
att ha styrsel på samtalen. 

• Vikten av att leda processen, regionalt ledarskap, medledare. Att få med alla 
aktörer

• Ev. forsätta med andra enkäter: kanske kan ge en metodhandbok. 

• Spindeldiagrammet från Örebro om Agenda 2030 var bra. 



Frågor kommande för träffar utifrån enkät.

1. Lärandeprocesser för uppföljning och utvärdering: indikatorer, 
mätbarhet, synliggöra resultat

2. Koppling till nationella och internationella strategier. 
Omvärldsspaning

3. Processen och dess delar: analys- och statistikunderlag framtagning 
genomförande, handlingsplaner, avsiktsförklaring, etc

4. Deltagande och involvering av externa aktörer

5. Rumsliga dimensioner

6. Praktiskt internt arbete, intern förankring, robust över tid

7. Ledning och styrning av det regionala utvecklingsuppdraget

8. Innehåll, omfattning, karaktär, bredd i framtagandefasen av själva 
dokumentet


