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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Tillväxtverket har på eget initiativ utarbetat en sammanställning av regionala 
utvecklingsstrategier. Syftet med sammanställningen är att få en samlad bild av samtliga 
21 läns regionala utvecklingsstrategier. 

1.2 Mål 
En sammanställning och genomgång av aktualitet och giltighet av samtliga 21 regionala 
utvecklingsstrategier. 

1.3 Målgrupp för aktiviteterna 

 Tillväxtverket  
 Näringsdepartementet  
 Statliga myndigheter 
 Regionalt utvecklingsansvariga aktörer 

1.4 Metod 
Sammanställningen baseras på underlag som är insamlat under våren 2018. Underlaget 
består av enkätutskick till samtliga 21 aktörer som innehar det regionala 
utvecklingsansvaret.  

Sammanställningen av de regionala utvecklingsstrategierna, även benämnda RUSar, har 
strukturerats utifrån följande rubriker:  

 Namn på den regionala utvecklingsstrategin. 
 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin. 
 Ska den revideras.  
 Om ja, när ska den revideras. 
 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala utvecklingsstrategin är 

aktuella, inklusive giltighetstid om det finns.  
 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är aktuella. 
 Om processen kring framtagande/genomförande av den regionala 

utvecklingsstrategin har förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete. 

 Om ja, i sådana fall hur. 
 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin.  
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2 RUS-sammanställning 2018 per 21 regioner 

2.1 Introduktion och disposition 
Det här är en sammanställning av samtliga 21 läns regionala utvecklingsstrategier. 
Sammanställningen varierar i innehåll eftersom regionerna dels befinner sig i olika faser 
av RUS-processen och dels i olika faser av det regionala tillväxtarbetet. För regionvis 
information, se avsnitt 3.1 till 3.21 nedan. I de avsnitten återges svaren med den regionalt 
utvecklingsansvariges egna ord. 

2.2 Frågeställning om giltighetstid och revidering av den regionala 
utvecklingsstrategin 

Knappt hälften av de regionala utvecklingsstrategierna gäller för en tidsperiod fram till år 
2020. Några regionala utvecklingsstrategier gäller fram till 2025, likaså gäller några fram 
till 2030.  Två tredjedelar av regionerna svarar ja på frågan om man är på gång att arbeta 
fram nya eller revidera sina gamla strategier. Ett par regionala utvecklingsstrategier har 
nyligen tagits fram.  

Det finns flera förklaringar till det anser Tillväxtverket. En är att det regionala 
utvecklingsansvaret de senaste åren har övergått från länsstyrelser och regionförbund till 
landsting. Den ”nya” aktören vill i det sammanhanget ofta ta fram en ny eller revidera den 
gamla utvecklingsstrategin. En annan är att vi står inför en ny strukturfondsperiod från 
och med 2021. En tredje kan vara att det är riksdags-, landstings- och kommunval i Sverige 
hösten 2018. 

 

 

 n Procent 

Ja 16 76,19% 

Nej 5 23,81% 
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2.3 Frågeställning om handlingsprogram för genomförande av den 
regionala utvecklingsstrategin 

Den information som återges när det gäller handlingsprogram för genomförande varierar i 
sammanställningen; allt enligt svarsuppgifter från den regionalt utvecklingsansvarige 
aktören. En förklaring till variationen kan vara att flertalet av regionerna är på gång att 
arbeta fram nya eller revidera sina gamla strategier, se 2.2. De är med andra ord i 
uppstartsfasen av en ny regional utvecklingsstrategi vilket kan innebära att tidigare 
handlingsprogram för genomförande anses som inaktuella. 

2.4 Frågeställning om rapporter för uppföljning av den regionala 
utvecklingsstrategin  

Den information som återges när det gäller rapporter för uppföljning varierar i 
sammanställningen; allt enligt svarsuppgifter från den regionalt utvecklingsansvarige 
aktören. I något fall svarar de att uppföljning sker via återrapportering i regeringens årliga 
villkorsbeslut till regionerna. Se svar i avsnitt 3.1 -3.21. En annan förklaring till 
variationen kan vara, precis som ovan, att flertalet av regionerna är på gång att arbeta 
fram nya eller revidera sina gamla strategier, se 2.2. De är med andra ord i uppstartsfasen 
av en ny regional utvecklingsstrategi vilket kan innebära att tidigare rapporter för 
uppföljning anses som inaktuella.  

2.5 Frågeställning om processen kring den regionala 
utvecklingsstrategin har förändrats efter införandet av ny 
förordning om regionalt tillväxtarbete 

Den 1 augusti 2017 infördes en ny förordning om regionalt tillväxtarbete. Processen kring 
framtagande och/eller genomförande av den regionala utvecklingsstrategin har enligt 57 
procent av de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna förändrats efter införandet av den 
nya förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete medan 24 procent svarar nej.  
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 n Procent 

Ja 12 57,14% 

Nej 9 42,86% 

 

Exempel på förändringar som förordningen hitintills har fört med sig är: 

 Säkerställer att berörda/aktuella myndigheter är delaktiga i högre utsträckning. 
 Försöker hitta en process för att göra en aktualitetsprövning varje mandatperiod. 
 Mer fokus på samverkan med kommunerna och uppföljning/återrapportering.   
 Ska få en tydligare koppling och närvaro i budget och verksamhetsplaneringen. 
 Delaktighetsprocessen är breddad och fokus ligger starkare på det nationella 

uppdraget och ett samlat ledarskap för regionen när det gäller länets utveckling 
och tillväxt. 

 Tanken om processinriktat arbetssätt plus att strategin ska inkludera flera andra 
strategier och program. En tydligare hemvist i planeringskomplexet.  

Exempel där förordningen ännu inte har fört med sig några förändringar är:  

 Arbetsprocessen är lagd för nuvarande strategi, följer i det mesta förordningen.  
Ny process påbörjas med nästa strategi. 

 Har inte påbörjat någon sådan process efter förändringarna i förordningen. 
 Jobbar enligt plan. 
 Är bara i uppstartsfasen för att ta fram en ny RUS, så förankringsprocessen är inte 

planerad i detalj ännu.  

Utifrån synpunkterna ovan gör Tillväxtverket det antagandet att processen kring 
framtagande och/eller genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin har 
förändrats eller kommer att förändras efter införandet av den nya förordningen om 
regionalt tillväxtarbete.  
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3 RUS-sammanställning 2018 per enskild region 

3.1   Blekinge 
 

3.1.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Attraktiva Blekinge 2014 - 2020 

 

3.1.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Aktualiserad/reviderad under 2018 men gäller fortfarande till 2020. 

 

3.1.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 

 

3.1.4 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Finns flera handlingsplaner och strategier kopplade till respektive insatsområde i RUS: 

1) bilden av attraktiva Blekinge 

2) livskvalitet 

3) arbetsliv 

4) tilllgänglighet 

 

Se årsredovisning eller hemsida. 
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3.1.5 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Följs upp löpande inom respektive insatsområde. 

 

3.1.6 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.1.7 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Säkerställt att berörda/aktuella myndigheter är delaktiga i högre utsträckning. 

 

3.1.8 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

OECD studie av Småland-Blekinge-Halland utgör  

grund för strategin 2013.  

(Studie 2012 och uppföljning under 2017/2018) 

Reviderad RUS kommer att beslutas av regionstyrelsen juni 2018. 
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3.2 Dalarna 
 

3.2.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Dalastrategin - Dalarna 2020 

 

3.2.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2014 - 2020 

 

3.2.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.2.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

31.12.2020 1 100% 

 

3.2.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Region Dalarna i världen - en agenda för internationalisering. 

Region Dalarnas handlingsplan för kompetensförsörjning. 

Mobilisera för tillväxt - Agenda för stärkt entreprenörskap i Dalarna. 
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Mobilisera för tillväxt - Innovationsarbete och smart specialisering i Dalarna. 

Mobilisera för tillväxt - Agenda för Smart specialisering i Dalarna. 

Dalarna - Sveriges bästa ungdomsstrategi. 

Handlingsplan Jämställd regional tillväxt. 

Landsbygdspolitiska programmet. 

 

3.2.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Senaste återrapportering i villkorsbrevet för 2017. 

 

3.2.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 

 

  



14/56 

3.3 Gotland 
 

3.3.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Vision Gotland 2025.  

Men vi arbetar aktivt med det regionala tillväxtprogrammet. 

 

3.3.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2025. 

Vi har precis påbörjat arbetet med att ta fram en ny RUS. 

 

3.3.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 

 

3.3.4 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Regionalt tillväxtprogram för Gotland 2016 – 2020. 

Regional mat och livsmedelsstrategi för Gotland 2016 – 2025. 

Regional besöksnäringsstrategi under utveckling. 
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3.3.5 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Inga. Men uppföljning av det regionala tillväxtprogrammet ska ske löpande med nästa 
lägesrapportering i november 2018. 

 

3.3.6 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.3.7 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Vi har utarbetat ett ramverk för programplan och insatsplaner som verktyg för 
uppdraget att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet enligt 

tillväxtprogrammet. Avsikten är att det ska tillämpas på kommande RUS. 

 

3.3.8 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin? 

 

 Svar 

 Vår avsikt är att dra nytta av arbetet inom ramen för jämställd regional tillväxt inom 
utarbetandet och genomförande av ny RUS. 
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3.4 Gävleborg 
 

3.4.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Nya möjligheter. 

Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013 – 2020. 

 

3.4.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2013 - 2020 

 

3.4.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.4.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

01.01.2020 1 100% 

 

3.4.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Inga giltighetstider: 

Innovations- och näringslivsprogram. 
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Regional strategi för smart specialisering. 

Kompetensprogram. 

Infrastrukturprogram. 

Därunder en rad handlingsplaner (exempelvis länstransportplan). 

 

3.4.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Om uppföljning på vår RUS avses så gör vi för närvarande en utvärdering av RUS och 
program, med fokus på programlogik och struktur. Dessutom har uppföljning av det 

regionala utvecklingsarbetet (regionala ledarskapet) genomförts 2 gånger under RUS-
perioden. RUS indikatorer (effektindikatorer som visar den regionala utvecklingen) har 

genomförts varje år. 

 

3.4.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.4.8 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Ja, marginellt, Vi ser att förordningsförändringar ger ett mer kraftfullt stöd i att 
genomföra revidering i den riktning som vi planerat. Tänker närmast på vikten av 

hållbar utveckling och funktionella samband/stad och landsbygdsperspektiv som nu är 
tydligare. 
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3.4.9 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Har sedan tidigare hållbar utveckling som utgångspunkt i det regionala 
utvecklingsarbetet. Vi avser utveckla detta med koppling mot Agenda 2030 i den 

kommande revideringen. 
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3.5 Halland 
 

3.5.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Regional Utvecklingsstrategi 2005 – 2020. 

Halland - Bästa Livsplatsen. 

Vi har också en Tillväxtstrategi för Halland som bygger på ovanstående. 

 

3.5.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2005 - 2020 

 

3.5.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.5.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

30.09.2019 1 100% 

 

3.5.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Vi har Tillväxtstrategi för Halland 2014 - 2020 
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Hälso- och Sjukvårdsstrategin. 

Handlingsprogram för Livsmedelsprogram. 

Strategisk plan för Besöksnäringen. 

 

3.5.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Halvtidsutvärdering av Tillväxtstrategin. 

Temarapporter över styrkeområden. 

 

3.5.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 

 

3.5.8 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Vi jobbar på enligt plan. 

 

3.5.9 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Kommunerna i Halland är väldigt involverade i planeringen av den nya regionala 
utvecklingsstrategin. 
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3.6 Jämtland 
 

3.6.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Jämtland Härjedalen 2030. 

Innovativt och Attraktivt. 

 

3.6.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2014 - 2030 

Revideras med start 2019. 

 

3.6.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.6.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

01.01.2019 1 100% 

 

3.6.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Ungdomsstrategi, integration, transport. 
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3.6.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Läget i länet. 2018-03-01. 

 

3.6.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 
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3.7 Jönköping 
 

3.7.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Regional utvecklingsstrategi för region Jönköping >> 2025 

(Den håller på att revideras) 

 

3.7.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2013 - 2025 - den är under revidering 2018. 

 

3.7.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.7.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

18.12.2018 1 100% 

 

3.7.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Nedanstående dokument finns helt eller delvis kopplade till RUS:en:  

- Regional digital agenda 
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- Regional Skogsstrategi Småland 

- Livsmedelsstrategin 

- Internationell policy 

- Regional kulturplan 2018 - 2020 

- Regionala Innovationsstrategin 2017 - 2025 

- Regionalt serviceprogram 2014 - 2018 

- Trästrategi för Småland 

- Kulturella och Kreativa Näringar 

- Handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala 
tillväxtarbetet 

- Regionala transportplan 2018 - 2029  

- Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014 - 2025 - Tåg och busstrategi  

- Hållplatsstrategi  

- Bytespunkter i Jönköpings län 

- Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv 2016 - 2025  

- Handlingsplan för länsövergripande samverkan för barn och unga  

- Strategi och handlingsplan – äldre. Handlingsplan 2013 - 2018  

- Landstings, regioners och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet  

- På väg mot jämställdhet 2014 - 2018 

- Strategi för integrationsarbete 2015 - 2020 

- Träbyggnadsstrategin  

- Skogsstrategi Småland 

- Landskapsstrategin för biologisk mångfald 2014 - 

- Klimat- och Energistrategin 2010 - 2050  

- Grön handlingsplan  

- Åtgärdsprogram för;  

- Hälsans miljömål 2016 - 2020,  

- Minskad klimatpåverkan 2015 - 2019,  

- Vattnets miljömål 2017 - 2021 

 

En översyn av planerna och deras relation till RUS:en har påbörjats under våren 2018, 
överlappningar och vita fält har identifierats. Innan all analys är klar kan vi konstatera 

att det görs mycket dubbelarbete, framförallt kopplat till otydlighet kring uppdrag mellan 
regionen och länsstyrelsen. 
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3.7.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Flera analyser har gjorts under revideringsprocessen. De som är på gång nu är:  

- GAP-analys Agenda 2030 

- OECD rapport för utvecklingen i Småland och Blekinge 

 

3.7.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.7.8 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Delaktighetsprocessen är breddad och fokus ligger starkare på det nationella 
uppdraget och ett samlat ledarskap för regionen när det gäller länets utveckling och 

tillväxt. 

 

3.7.9 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Att engagemanget från kommuner, näringsliv och civilsamhället är stort. Däremot 
verkar det finnas visst ett missnöje från länsstyrelsen kring att uppdraget ligger på 

regionen. 
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3.8 Kalmar 
 

3.8.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Klimat att växa i. 

 

3.8.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Antagen 2018 och målbild satt till 2030. 

 

3.8.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 

 

3.8.4 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Finns idag ett antal handlingsprogram under framtagande med koppling till ny RUS: 

- Digital agenda 

- Bredband 

- Kompetensförsörjning 

- Transport 

- Fossilfri region 

- Innovation 

 

Inga av dessa är antagna ännu så ingen ny giltighetstid finns än. 
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3.8.5 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Årlig uppföljning av utvalda indikatorer och trender. 

 

3.8.6 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.8.7 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Bredare och mer djupgående analys kring länets utmaningar har gjorts. 

I dialogerna har fler aktörer och myndigheter bjudits in att delta, mer tvärsektoriellt. Vi 
har också jobbat med 3 perspektiv som genomsyrar alla utvecklingsområden; 

Kompetens, Digital omställning och Internationalisering. 
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3.9 Kronoberg 
 

3.9.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Gröna Kronoberg 

 

3.9.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Till och med 2025. 

 

3.9.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.9.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

01.12.2018 1 100% 

 

3.9.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Trafikförsörjningsprogram, länstransportplan, bredbandsstrategi, serviceprogram, 
kulturplan, innovationsstrategi, besöksnäringsstrategi, kompetensförsörjningsstrategi, 

skogsstrategi, trästrategi, livsmedelsstrategi, folkhälsopolicy. 
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3.9.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Insatsrapport 2017, Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet i Kronoberg 2017, 
Kompetensförsörjning 2017, Sysselsättningen i Kronobergs län 2017, 

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017. 

 

3.9.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 

 

3.9.8 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Nej, vi har inte påbörjat någon sådan process efter förändringarna i förordningen. 

 

3.9.9 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Processen med framtagandet påbörjades under ledning av Regionförbundet södra 
Småland, det vill säga föregångaren till dagens Region Kronoberg. 
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3.10 Norrbotten 
 

3.10.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Vi tar fram en ny nu som ska antas i januari 2019. Den nuvarande heter regional 
utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020. 

 

3.10.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2020 eller tills den nya beslutas. 

 

3.10.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.10.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

01.01.2019 1 100% 

 

3.10.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Regional innovationsstrategi 2013 – 2020. 
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3.10.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

- 

 

3.10.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.10.8 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Tanken om processinriktat arbetssätt plus att strategin ska inkludera flera andra 
strategier och program. En tydligare hemvist i planeringskomplexet. 

 

3.10.9 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Jobbat med workshops-material som aktörer själva kunna jobba med för att göra inspel 
till processen. Utmaningsdrivet underlag som ska skapa engagemang och en 

gemensam bild av utmaningarna. 
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3.11 Skåne 
 

3.11.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Det öppna Skåne 2030. 

 

3.11.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2030. Utvärdering inför en eventuell revidering pågår. 

 

3.11.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.11.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

30.06.2019 1 100% 

 

3.11.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Miljö 

Strukturbild med flera. 
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3.11.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Utvärderingsrapport ht 2018. 

 

3.11.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.11.8 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Skall få en tydligare koppling och närvaro i budget och verksamhetsplaneringen. 

 

3.11.9 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Satt igång arbetet att göra kopplingar till Agenda 2030. 
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3.12 Stockholm 
 

3.12.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Under utarbetande, ej antagen. 

 

3.12.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

- 

 

3.12.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.12.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

30.04.2018 1 100% 

 

3.12.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Strategisk inriktning 2014 - 2018 för Länsstyrelsen i Stockholms län. 
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3.12.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Förstudie inför ny strategisk inriktning 2019 – 2032. 

 

3.12.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 

 

3.12.8 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Sannolikt kommer det regionala utvecklingsansvaret att flyttas över till landstinget 
2019–01-01. 
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3.13 Sörmland 
 

3.13.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Sörmlandsstrategin. 

 

3.13.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Den reviderade strategin antas i sommar. Den har ingen sluttid. 

 

3.13.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 

 

3.13.4 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Det finns ett antal underliggande handlingsplaner under Sörmlandsstrategin. Ett antal 
av dem kommer att revideras i och med att en ny strategi tas fram. 

 

3.13.5 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Varje år genomförs en tematisk utvärdering av verksamheten. I år kommer arbetet med 
strukturfonderna att utvärderas. Förra året var det bredbandskoordineringen som 
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utvärderades och året innan arbetet med besöksnäringens destinationsutveckling. 

 

3.13.6 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.13.7 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Beslutet om revideringen och nya förordningen kom samtidigt så det har påverkat 
arbetet. 

 

3.13.8 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

I den nya strategin framhålls det tvärsektoriella perspektivet i utvecklingsarbete på ett 
mycket tydligt sätt. 
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3.14 Uppsala 

 

3.14.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län. 

 

3.14.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2017 – 2021. 

 

3.14.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.14.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

13.12.2020 1 100% 

 

3.14.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Strukturfondsprogram. 

Regionplan och budget. 
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Handlingsplan för miljö -och klimat. 

Regional kulturplan. 

Trafikförsörjningsprogram. 

Regional strategi för besöksnäringen. 

Etcetera. 

 

3.14.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Årlig uppföljning av RUS-mål. 

 

3.14.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 
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3.15 Värmland 
 

3.15.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Värmlandsstrategin. 

 

3.15.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2020. 

 

3.15.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.15.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

01.01.2019 1 100% 

 

3.15.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Beslut om revidering är inte taget, troligen påbörjas arbetet under hösten. Det finns 
massor med underliggande handlingsprogram - Bredbandsstrategin, 

Länstransportplan, Smart Specialiseringsstrategin, Entreprenörskapsstrategin, 
Klusterstrategin etcetera.  
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3.15.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Planerad uppföljning av strategin under vår/sommar 2018. Uppföljning av de 33 målen. 

 

3.15.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.15.8 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Vid framtagande av ny/reviderad RUS kommer den nya förordningen spela roll. 
Exempelvis gällande rumsliga perspektiv. 
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3.16 Västerbotten 
 

3.16.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

RUS 2014 – 2020. 

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län. 

 

3.16.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2014 – 2020. 

 

3.16.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.16.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

31.12.2019 1 100% 

 

3.16.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Gruv- och mineralstrategi – 2025. 

Länstransportplan 2018 – 2029. 
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Västerbottens läns kulturplan 2016 – 2019. 

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2016 – 2018. 

Digital agenda 2014 – 2020. 

Regional livsmedelsstrategi.  

Regional turismstrategi 2016 – 2020. 

Regional innovationsstrategi 2014 - 2020. 

Ramverk för strategiskt lärande. Eget initiativ.  

 

3.16.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Årlig återrapportering till regeringen. 

 

3.16.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 

 

3.16.8 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Vi är bara i uppstartsfasen för att ta fram en ny RUS, så förankringsprocessen är inte 
planerad i detalj ännu. 
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3.17 Västernorrland 
 

3.17.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

 Svar 

 Framtid Västernorrland. 

 

3.17.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2011 – 2020. 

 

3.17.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.17.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

01.06.2019 1 100% 

 

3.17.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Det finns nio handlingsplaner kopplade till RUS, de flesta togs fram 2015 - 2016. Dessa 
ses nu över. 
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3.17.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Halvtidsuppföljning 2011 - 2015. Togs fram och rapporterades 2016. 

 

3.17.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.17.8 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Vi är tydligare gällande kraven i den nya förordningen, till exempel vilka som ska delta i 
processen, kraven på översyn varje mandatperiod, samt kraven på uppföljning, 

utvärdering och lärande - där vi nu tar fram ett helt nytt ramverk. 

 

3.17.9 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Vi tar fram en NY RUS, förväntas klar under 2019. 
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3.18 Västmanland 
 

3.18.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland. 

 

3.18.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

2014 – 2020. 

 

3.18.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.18.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

01.12.2019 1 100% 

 

3.18.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Affärsplan Västmanland. 

Regional kulturplan. 
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3.18.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Årlig uppföljningskonferens i juni och redovisning av indikatorerna sker då. 

 

3.18.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.18.8 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Större fokus på samverkan med kommunerna och uppföljning/återrapportering. 

 

  



48/56 

3.19 Västra Götaland 
 

3.19.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

VG2020 - tillväxt och utvecklingsstrategi 2014 – 2020. 

 

3.19.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Till och med 2020. 

Den har halvtidsutvärderats och processen med att börja arbetet med att ta fram en ny 
påbörjas så smått under 2018. 

 

3.19.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.19.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

01.01.2021 1 100% 
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3.19.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Genomförandeplaner för Fyrbodal, Sjuhärad, Göteborgsregionen och Skaraborg - 
gäller fram till 2020. 

I övrigt se listan över våra handlingsprogram för hållbar utveckling på hemsidan: 
http://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/ 

 

3.19.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Halvtidsutvärdering för VG2020 gjordes 2017. Sedan görs uppföljningar/utvärderingar 
av handlingsprogram och projektsatsningar.  

Se uppföljningsrapporter/utvärderingar på hemsida: 

http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/analysportalen/#s=date|f=78856| 

 

3.19.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 

 

3.19.8 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Arbetsprocessen är lagd för nuvarande strategi, följer i det mesta förordningen som vi 
ser det. 

Ny process påbörjas med nästa strategi. 

 

http://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/
http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/analysportalen/%23s=date|f=78856|
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3.19.9 Övrig intressant information om den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Se årliga uppföljningar och halvtidsutvärdering på vår rapportsida 
http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/analysportalen/#s=date|f=78856| 

Just nu pågår dialogrunda kring slutsatser av halvtidsutvärderingen och idéer kring 
kommande process med ny strategi. 

 

  

http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/analysportalen/%23s=date|f=78856|
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3.20 Örebro 
 

3.20.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län - regional utvecklingsstrategi 2018 - 2030. 

 

3.20.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Målbilden är 2030. 

 

3.20.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 

 

3.20.4 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Handlingsplan för näringslivsutveckling 2018 - 2020. 

Innovationsstrategi. 

Revidering samverkansdokumentet "Kunskapslyft barn och unga 2016 - 2022. 

Samverkansavtal för gymnasiesamverkan. 

Reviderat kommunalt samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och 
gymnasiesärskola mellan kommuner i Örebro län. 

Kompetensförsörjning - regional handlingsplan för Örebroregionen. 

Regional kulturplan. 

Biblioteksplan. 
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Plan för civilsamhälle och ekonomi. 

Ny handlingsplan för folkhälsa och social välfärd. 

Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016 - 2018, 
ersätts av nya folkhälsoplanen. 

Målbild Hälso- och Sjukvård. 

Regionalt program för eHälsa. 

Livsmedelsstrategi för Örebro län. 

Handlingsplan för regional fysisk planering och bostadsförsörjning. 

Regional systemanalys (EBS). 

Regionalt trafikförsörjningsprogram. 

Länstransportplan 2014 - 2025. 

Länstransportplan 2018 - 2029. 

Marknadsplan för allmän kollektivtrafik. 

Bredbandsstrategi. 

Drönarstrategi. 

Cykelstrategi. 

Tåg- och expressbusstrategi. 

Genomförandeplan BRT. 

Närtrafik landsbygden. 

Lobbystrategi. 

Handlingsplan Besöksnäring 2018 - 2020. 

Örebro läns regionala digitala agenda. 

Energi och klimatprogram. 

Handlingsplan för folkhälsa och social välfärd. 

Handlingsplan för miljö och klimat i regionala tillväxtarbetet. 

 

3.20.5 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Eftersom strategin är antagen 6 mars 2018 finns inga uppföljningar gjorda ännu. 
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3.20.6 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 0 0% 

Nej 1 100% 
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3.21 Östergötland 
 

3.21.1 Namn på den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland >2030 

 

3.21.2 Giltighetstiden för den regionala utvecklingsstrategin? 

 

Svar 

Tills nästa görs... 

 

3.21.3 Ska den revideras? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.21.4 Om ja, när ska den revideras? 

 

Datum n Procent 

20.06.2020 1 100% 

 

3.21.5 Vilka underliggande handlingsprogram för den regionala 
utvecklingsstrategin är aktuella, inklusive giltighetstid om det finns? 

 

Svar 

Detta är de viktigaste regionala strategierna: 

 

Kompetensförsörjning och Företagande 
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2.1. Smart Specialiseringsstrategi för Östergötland 

2.2. Regional strategi för entreprenörskap i skolan 

2.4. Regional överenskommelse för nyanländas etablering  

2.5. Regional innovationsstrategi för Östergötland 

2.6. Regional Digital Agenda för Östergötland  

2.7. Regional besöksnäringsstrategi 

 

Samhällsplanering 

3.1. Östgötakommissionen för folkhälsa 

3.2. Regionalt Trafikförsörjningsprogram  

3.3. Miljömål i Östergötland / 50 åtgärder för Miljömålen 

3.4. Livsmedelsstrategi 

3.5. Utvecklingsprogram för kust och skärgård 

3.6. Strukturbild Östergötland 

3.7. Länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) 2014 - 2025 för Östergötland 

3.8. Insatsprogram Landsbygd 2014 - 2020 

3.9. Insatsprogram Energi och klimat 2014 - 2020 

 

Kultur 

4.1. Östergötlands kulturplan 

 

Internationell samverkan 

5.1. Internationell strategi för Region Östergötland 

 

3.21.6 Vilka uppföljningsrapporter för den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuella? 

 

Svar 

Inte beslutat i dagsläget. Dock fokus på BRP+. 
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3.21.7 Har er process kring framtagande och/eller genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin förändrats efter införandet av den nya förordningen 
(2017:783) om regionalt tillväxtarbete? 

 

 n Procent 

Ja 1 100% 

Nej 0 0% 

 

3.21.8 Om ja, i sådana fall hur? 

 

Svar 

Vi försöker hitta en process för att göra en aktualitetsprövning varje mandatperiod. 
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