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Analytikernätverk 20 november

Hur kan analysarbetet användas för att mobilisera 
aktörer?

2018-11-21
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Kommunala planer

Interregionala planer och 
samarbeten

Hur hänger det ihop?

RUS

Regionala planer

”Utvecklingskraft i 
alla delar av landet 
med stärkt lokal och 
regional 
konkurrenskraft ”

”Smart och 
hållbar tillväxt 
för alla ”

RUS

”Hållbarhet –
ekonomisk, 
social & 
miljömässig”

Globalt

Europeiskt

Nationellt

Regionalt
Lokalt



3

Regionvastmanland.se

Innovation & 
företagande

Kompetensförsörjning

Attraktiva miljöer och 
tillgänglighet

Internationellt arbete 
(funktionella regionala 
samband)

Social 
samman
-hållning

Demo-
grafisk 

utveckling

Klimat, miljö 
och energi

Globalisering

RUS

InvånareNäringsliv

FöreningslivPolitik

StatistikAnalys

Dialog

SWOT

Var lever vi?
Stad, samhälle eller landsbygd

Hur lever vi?
Boende, resor kommunicerar, 

fritid, hållbart (socialt, 
ekonomiskt, miljömässigt)

Vad lever vi av?
Utbildning, arbete, 
näringsverksamhet

RUS:en i ett 
sammanhang
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Projektorganisation RUS
- Förankring regionalt och politiskt

2018-11-21

RUS
Projekt

Projektägare
Maria Linder, RUD

RL 
Förankring 

Kommunchefer

SRB
Förankring region och 

kommunpolitik

Styrgrupp:
▪ Maria Linder, projektägare
▪ Christer Alzén, Näringsliv 
▪ Ann Tjernberg, Social välfärd och skola
▪ Sophie Andersson, Hållbarhet
▪ Arne Andersson, Kollektivtrafik
▪ Anne-Marie Svensson , Hälso- och sjukvård
▪ Maria Ek, Länsstyrelsen
▪ Lena Karlström, Kultur och ideell sektor
▪ Richard Folkebrant, projektledaren

Intern arbetsgrupp – kompetensområdesägare
Projektgrupp
▪ Richard Folkebrant, Projektledare
▪ Catarina Ek ,Projektkoordinator
▪ Simon Bölling, Analytiker
▪ Kathrine Bergström, Ekonomi

Kompetensområdesägare
▪ Näringsliv
▪ Infrastruktur, 
▪ Kollektivtrafik
▪ Kompetensförsörjning
▪ Kultur
▪ Besöksnäring
▪ Jämställdhet
▪ Hälso- och sjukvård och folkhälsa
▪ Hållbarhet
▪ Bredband
▪ Länsstyrelsen

Regionalt dialogforum-kommungruppen
Region Västmanland
▪ Richard Folkebrant, Projektledare
▪ Catarina Ek, Projektkoordinator
▪ Simon Bölling, Analytiker

Kommunerna i Västmanlands län
▪ Kungsör
▪ Hallstahammar
▪ Köping
▪ Fagersta
▪ Norberg
▪ Arboga
▪ Surahammar
▪ Västerås
▪ Sala)
▪ Skinnskatteberg

Projektorganisation RUS
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Tidplan

23 maj 2018 – Träff kommunrepresentanter för att presentera tidplan och upplägg 
8 juni 2018 – Uppföljningskonferens RUP

15 december Västmanland 2030 – Karlsgatan 2

22 nov Prioriteringskonferens– politiker i regionen och kommunerna

April 2019 – Intern remiss samt second opinion från extern part

Hösten 2018 – RUS dialog 
• Regionens nätverksträffar,  länsstyrelsens myndighetsnätverk och övriga rundabordssamtal
• Workshop i varje kommun med representanter för politiker, tjänstepersoner, näringsliv och 

civilsamhället

Oktober- december 2019  – Regionprocess

RUS

Nulägesanalys klar och 
skickas ut innan 22 

november

Intern faktainsamling 
till nulägesanalys klar 

mitten av oktober
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Exempel aktiviteter med bäring på innehåll RUS
Projektledare inledande besök kommunerna, vilka utmaningar ser ni? Hösten 2018

Kommunrepresentanter, ppt kommunen utifrån Agenda 2030 januari 2018

Workshop 22 mars- utmaningar Västmanlands län, vad är viktigt att ha med sig i RUS-arbetet?

Workshop 8 juni – återkoppling 22 mars samt uppföljning gällande RUS/RUP

Kompetensområdesägare/strateger, omvärldsbevakning respektive område

Workshopserie kommunerna

Workshops sakområden, bredband, miljöenheten, kollektivtrafikmyndigheten, kompetensförsörjning 

Workshop politiker 22 november

Workshops civilsamhället, 11 samt 12 december,

Delta vid konferens kompetens för tillväxt. 

”Öppet hus” allmänheten 15 december

Material kompetensområdesägare

Trello och Menti
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Material kompetensområdesägare:
Vilka kopplingar finns inom ditt 
kompetensområde med bäring på RUS:en?

2018-11-21

Inventering

Internationellt

KOMPETENS-
OMRÅDE
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22 mars: En beskrivning av utmaningar 
Västmanlands län
• Utmaningar beskrivna av länets kommuner

• Ett jämlikt och jämställt samhälle
• Hållbara städer
• Stärkt kunskap och innovation
• Ett starkt näringslivs med hållbara affärsmodeller

• RUS-projektets besök i länets kommuner

• Underlag Region Västmanland

• Känner vi igen oss, Vad finns det mer för utmaningar i länet, vad saknas?

• Vilka är de största utmaningarna i länet de kommande 5-10 åren?

• Med utblick mot 2030 vad vill ni skicka med i RUS arbetet?

RUS
Workshop

22 mars
Återkoppling vid RUS/RUP 
uppföljningskonferens 8 juni
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Workshop i länets alla kommuner

• Syfte
• Fånga in kommunernas upplevda och förväntade utmaningar och 

möjligheter med utblick mot 2030 för att skapa underlag till 
prioriteringar och gemensamma åtaganden i kommande RUS

• Bidra till att skapa förståelse för och insikten i vikten av arbeta 
tillsammans för att nå ett starkt och livskraftigt län som är attraktivt 
att bo, leva och verka i 

• Målgrupp
• Primär målgrupp: Politiker, tjänstemän och representanter från det 

lokala näringslivet

• Sekundär målgrupp: Civilsamhället och ungdomarna som i det fall 
kommunerna bedömer det lämpligt att delta blir inbjudna

2018-11-21

WS inom ramen 
för RUS processen 

i Västmanland
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Övergripande agenda workshop

2018-11-21

WS inom ramen 
för RUS processen 

i Västmanland
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Vi använder oss av Trello som 
digitalt stöd

2018-11-21

Först rubrik, sen 
en fördjupad 
beskrivning ger 
bättre bild av 
utmaningar/ 
möjligheter

WS inom ramen 
för RUS processen 

i Västmanland
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Vi samlar några relevanta fakta för att inspirera 
till dagen

2018-11-21
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Arboga (13 934) Fagersta (13 415) Hallstahammar (15 998)

Kungsör (8 603) Köping (26 116) Norberg (5 796)

Sala (22 631) Skinnskatteberg (4 431) Surahammar (10 037)

Västerås (150 134) Västmanland (271 095)

RUS 
Kommun WS
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22 November politiker -Prioriteringskonferens

2018-11-21

Övergripande)
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2018-11-21

civilsamhället
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Västmanland 2030
15 december på Länsmuseet kl 12:00

2018-11-21

15 december

Var med och tyck till om framtiden i 
Västmanland 2030. 

Välkommen till en heldag på Karlsgatan 2 
med workshops, framtidsspaning och 
föreläsningar. 

Ta med familj och vänner, fri entré!
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Sammanfattning

+ Välkänd/förankrad RUS

+ Kända utmaningar identifierade

+ Teknik Trello medger rätt praktiska sammanställningar

+ Vi samlar in ett omfattande material

2018-11-21
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Extra

2018-11-21

Övergripande 
rubrik för dragning 

(sidfot)
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Vad är uppdraget i analysarbetet?

2018-11-21

”…analysen ska ta hänsyn till funktionella 

regionala samband såväl inom som över läns-

och landsgränserna samt till olika typer av 

landsbygder och tätorter.”
9 § Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

RUS


