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Dialogprocess kring den 
regionala utvecklingsstrategin
Under hösten 2018 genomförs en dialogprocess med kommuner, politiker, 
näringsliv och civilsamhället i Västmanland. Processen avslutas med en dag 

kring regional utveckling riktad till alla invånare i länet och de som varit 
med i dialogprocessen.  
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En lokal workshopserie kring den
Regionala utvecklingsstrategin

Metod och process att närma sig kommuner för en dialog och 
förankring av regional utveckling med deras politik, tjänstemän 
och lokala näringslivet
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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
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WS inom ramen 
för RUS processen 

i Västmanland
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Metod

• Under 3 timmar träffas 15-30 representanter från målgrupperna 
för att med hjälp av en processledare systematiskt diskutera 
möjligheter respektive utmaningar (hot) i kommunen med utblick 
mot det regionala perspektivet och mot 2030. Vad är utmaningar 
och möjligheter idag, imorgon och 2030

• Stödsystem för workshop är Trello som används för huvuddelen 
av workshopen. Med ett digitalt stödsystem känns Workshopen 
inte lika daterad som gula lappar samt att sammanställningen går 
snabbare och blir mer komplett när det finns utrymme för 
fördjupning och beskrivning

• En avslutande frågeställning sker via en s.k. Menti-fråga
• För att öka dynamiken och perspektiven byter deltagarna grupp 

efter halva tiden innan andra halvan av workshopen genomförs
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Förutsättningar

• Kommunen äger ”värdskapet” och bjuder in deltagarna 
till dagen och ansvarar för att det praktiska är på plats 
som exempelvis wi-fi, fika, projektor med du/skärm 

• Regionen faciliteter via en extern processledare och 
finns med under dagen

• Kommunen återkopplar till deltagarna efter mötet
• Regionen stöttar med mallar till såväl inbjudan som 

återkoppling men kommunen äger ansvaret utifrån sin 
roll som värd
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Någon vecka innan workshopen

• Regionen förser kommunen 
med ett antal relevanta fakta 
för att inspirera till dagen. 

• Kommunen väljer att skicka ut 
hela eller delar av materialet 
till deltagarna

• Materialet innehåller lokal och 
regional statistik och fakta 
samt nationellt material

2018-09-27
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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)

WS inom ramen 
för RUS processen 

i Västmanland



8

Regionvastmanland.se

Övergripande agenda workshop
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Workshopens perspektiv

Möjligheter
Fundera på vilka möjligheter vi 
behöver ta till vara för att 
Västmanland skall utvecklas på 
bästa sätt fram till 2030.

Utmaningar
Vilka utmaningar (hot) ser ni 
står i vägen för att vi ska lyckas 
nåt ett bättre Västmanland 
2030?
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Några förhållningssätt

• Vi pratar framtid – beakta allas åsikter, du vet inte vad 
som blir en Game Changer

• Alla behöver inte vara överens om allt men det vi 
noterar behöver ändå spegla en majoritet av de som 
sitter runt respektive dator

• Försök att inte fastna utan försök beskriv ämnet, 
fenomenet eller tillståndet ni identifierat och gå vidare

• Sätt en tydlig rubrik, skriv en klar beskrivning och sätt 
etikett för Möjlighet respektive Utmaning – ja det finns 
de som är både och men ni måste välja men ni kan i 
beskrivning lyfta upp det andra perspektivet
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Vi använder oss av Trello som 
digitalt stöd

2018-09-27

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

Om du känner att du inte vill lyfta en idé i gruppen eller 
om din idé inte vinner gehör har vi en ventil. Vi kommer 
ladda upp en Menti där du kommer kunna komplettera 
med inlägg efter workshopen. Där ges även möjlighet att 
lyfta fram om det är händelser eller fenomen som du ser 
skulle kunna helt omkullkasta det som vi idag ser. Jämför 
iPhonens intåg och de förutsättningar som den gav eller 
Brexits påverkan på EU
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Paradigmskiften 2030
– En avslutande öppen Menti-fråga för att fånga oväntat och övrigt
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Automationen och robotiseringen 

innebär att vi måste genomföra 

försök med medborgarlön
Fler och fler jordbruk ställer om till 

energieffektiv ”laboratorieodling” av 

kött. 
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Västmanland 2030
En dag för invånarna i länet om regional utveckling i Västmanland
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15 december
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Västmanland 2030
15 december på Länsmuseet

2018-09-27

15 december

”15.12 Kl 12 Vill du vara med och tycka till 
om framtiden i Västmanland 2030? Region 
Västmanland ska ta fram en ny Regional 
utvecklingsstrategi och är nyfiken på hur 
du ser på din framtid? Välkommen till en 
dag på Karlsgatan 2 med workshops, 
framtidsspaning och föreläsningar. 
Arrangör: Centrum för regional utveckling. 
Fri entré!”
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Vi bjuder in till information och 
dialog kring Västmanland 2030

• Seminarier kring kreativa näringar, framtiden och hållbarhet och miljö
• Rundabordssamtal: ”Lokala snillen spekulerar om 2030 – forskning, drivkraft och 

framtidsvisioner”
• Utställningsyta: Vi bjuder in ett antal organisationer och samarbetspartner för att 

visa upp regionen 2030, vad är på gång, vad kan vi förvänta oss, vilka 
förutsättningar och utmaningar har vi. Vid parkeringen utanför gör vi plats för en 
av VL:s bussar där vi framtidens kollektivtrafik lyfts fram

• Kortare seminarier (15-20) där utställarna får beskriva mer om hur de ser på 
2030

• Dialoghörna: Vi skapar yta för dialog och synpunkter med utblick 2030 ex via 
Menti-frågeställning

• Filmlokalen: Ett filmprogram med kortare filmer som lyfter regionalutveckling 
och framtidsfrågor

• För barn: Konstlabbet, läget Z, Pedagogen, vad är/hur ser årets julklapp ut 2030
• Den här dagen har VL fria bussresor i hela länet
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