
Framsynsanalyser i Region Örebro län
Hemuppgift framsyn 2050



Pågående arbeten 

• Regional utvecklingsstrategi
− Antagen mars 2018
−Genomförande av RUS
−Uppföljnings- och analysplan för RUS
−Uppdateras löpande och ska ses över inom fyra år

• Omvärldsbevakning
− Plattform för dialog om omvärldsförändringar
− En del av VP-processen
− Arbetssätt; bred grupp med omvärldsspaning
−Omvärldsrapport



Hemuppgift region 2050

• Gör en strategi eller handlingsplan för 
framsynsarbetet på hemmaplan 

Alternativt

• Använd framsynsmetoderna och experimentera



Varför framsynsanalyser?

• Omvärlden förändras i allt snabbare takt och med ökad 
komplexitet

• Stora framtida utmaningar inom välfärdssektorn

• Långsiktighet i planeringsarbete

• Proaktivt och agilt förhållningssätt



Förslag på arbete i Region Örebro län

Steg 1: Pilotprojekt för att testa att framtidssäkra en strategi
− Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap

Steg 2: Strategi för att framtidssäkra RUS
− Del av uppföljnings- och analysplan

Steg 3: Strategi för att utveckla arbetssätt där framsyns-
analyser är ett verktyg för långsiktig planering

- Målgrupper
- Användningsområden
- Lärande



Förslag på målformuleringar
• Långsiktigt mål: 

Det finns en beredskap och ett systematiskt arbetssätt för att hantera 
snabba omvärldsförändringar som påverkar Region Örebro län –
EN FRAMSYNT REGION

• Kortsiktigt mål (inom två år): 
Region Örebro län har kunskap och kompetens att tillämpa metoder och 
verktyg för att förbereda sig inför olika omvärldsförändringar

• Syfte:
Testa och utveckla arbetssätt och metoder inom ramen för Region Örebro 
läns verksamhet för att öka kompetensen att förbereda sig inför olika 
omvärldsförändringar så att det på sikt finns en beredskap och 
systematiskt arbetssätt för snabba omvärldsförändringar



Avgränsningar och vägval 
2018/2019

Avgränsade insatser kopplat till RUS och förvaltningen 
Regional utveckling i ett första steg. 

1. Pilotprojekt för att framsynstesta en handlingsplan
2. Utifrån lärdomar från pilotprojektet utveckla arbetssätt i RUS-

arbetet

Härefter fatta beslut om att vidareutveckla och bredda 
uppdraget i hela organisationen
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