
 

 

 

 

 

   
 

Rurban region 2019 W 4: Våra att-göra listor  
 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Kristina Westermark WSP 

Min att-göra lista för det kommande året 

Finns nog en poäng att ta in externt stöd för att "rurbana" regioners framtagande 
av RUS, strategier, framtidsbilder etc. Eller att ha en normkritisk övning för 

tjänstepersoner o/e politiken, även där kan det behövas extern vägledning. Ett 
sådant stöd ska jag ta fram. 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Ellinor Ivarsson, SKL 

Min att-göra lista för det kommande året 

Ta initiativ till fördjupningsdag med tema Rurban utveckling för regionpolitiker.  

Börja fundera på hur man kan utveckla beslutsunderlag, checklistor inför 
politiska beslut där geografins betydelse synliggörs. Diskuterar gärna detta vidare 
med någon! 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Region Västmanland 

Min att-göra lista för det kommande året 

Övning normkritisk läsning 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Anonym 

Min att-göra lista för det kommande året 

Granska projektet jag skrev innan läroprojektet började, som snart ska drag 
igång. Så att kunskaper från rurban region genomsyrar den delen av arbetet som 
ska göras de kommande åren. 



 

 

 

 

 

   
 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Tove Ellingsen, Region Sthlm 

Min att-göra lista för det kommande året 

1. Vara ihärdig och lite "jobbig". 

2. Stå på mig för frågornas skull. 

3. Lyfta fram skärgårdens och landsbygdens betydelse som en viktig del i ALLA 
sammanhang jag är på. 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Anders Bäckstrand 

Min att-göra lista för det kommande året 

- fortsätta involvera politiken i arbetet. Bredda den politiska diskussionen till 

andra än de direkt ansvariga - se till att utredningen om en landsbygdsstrategi tar 

in rurbana perspektiv - kanske ska det vara en rurban strategi? - leverera ett 

rumsligt kapitel till vår RUS där rurbanitet är en bärande idé 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret  

Min att-göra lista för det kommande året 

*Invitere J. Syssener til fellesmøte (video). Bestille hennes nok til hvert kontor. 

Fasilitere diskusjon: Hva betyr dette hos oss. *Bringe inn i prosess med ny 

strategi: 1.vekst vs tilpasning, 2. Jobbe mer som reglab, mht læreprosjekt?  

 

  



 

 

 

 

 

   
 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Jenny Sjöstedt 

Min att-göra lista för det kommande året 

Bibehålla vår rurbana arbetsgrupp för att agera kompetensbas kring ”att 

rurbana”. Gruppen ska bl.a. hålla ett miniseminarium för våra kollegor för att 

sprida kunskapen vidare samt bidra med input i RUSprocessen.  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Mathias Karlsson, Region Kalmar län 

Min att-göra lista för det kommande året 

* Göra en kvalitativ studie - gärna komparativ med andra regioner - som handlar 

om att lyssna på de som bor i till synes mest utsatta områden. Exempel på frågor 

är: Varför bor personerna där? Vad är det bästa med området/orten? Vilka 

arbetstillfällen finns? Vilka är företagen och vad gör de? Tanken är att få en 

verklighetsbild från de som bor i området och få info om vad som finns att bygga 

på. Självklart viktigt att berörda kommuner är med på detta. 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Malena Bendelin, Region Gotland 

Min att-göra lista för det kommande året 

Fokusera på "rätt" saker som leder till "störst" framgång för Gotland. Hitta balans 

i rollen som ett regionalt "landsbygdsalibi" Bygga ännu fler smarta allianser. Vara 

orädd och tydlig i missionerande av det rurbana perspektivet.  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Anonym  

Min att-göra lista för det kommande året 

Genomföra en normkritisk läsning av avdelningen VP tillsammans med mina 

kollegor Ser till att vara normkritisk i arbetet med den nya RUSen Är-Bör-Gör Alla 



 

 

 

 

 

   
 

tre behövs i ett förändringsarbete. Hur kan jag stötta upp i de delar som är 

mindre utvecklad hos de vi samarbetar med? Mer samarbete över 

avdelningsgränser för att kunna analysera funktionella samband 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Region Värmland, Malin Vikner 

Min att-göra lista för det kommande året 

Undersöka möjligheter för att göra kvalitativa studier kring olika platsers 

attraktivitet, med fokus på bilden de boende har. Fler som funderar på det? 

Fortsätta arbetet med normkritisk analys, och lyfta diskussionen från lärprojektet 

till fler grupper inom organisationen. Bära med lärandet från projektet när vi tar 

fram ny RUS. 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Anna Råman Region Skåne 

Min att-göra lista för det kommande året 

Lyfta och uppmärksamma det rurbana perspektivet i de grupperingar jag ingår i. 

Tänka på rurbanperspektivet i mina analyser. Medverka till 

kommunsammankomster där anpassningspolitik står i fokus.  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Jonas Fellström, Region Dalarna 

Min att-göra lista för det kommande året 

Genomläsning av nuvarande styrdokument med ett rurbant och normkritiskt 

förhållningssätt. Framtagande av heltäckande analysunderlag som har ett urbant 

perspektiv. Aktivt deltagande i processen med RUS:en med ett normkritiskt 

rurbant förhållningssätt. Nätverkande med länets kommuner, och 

vidarespridning av kunskapen i deras organisationer. I mina kommande större 



 

 

 

 

 

   
 

projekt, ska jag tänka "rurbant". Delta i reglabs analytikernätverk med ett 

rurbant förhållningssätt. 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Magnus Persson Region Örebro län 

Min att-göra lista för det kommande året 

Synliggöra rurbanperspektiven för ledningen för Regional utveckling . Föra dialog 

med RUS- kansliet Ordna studieresa för kommun- och regionledningen där 

exempel från andra ingår (VGR eller Östergötland ) Föra samtal med förespråkare 

för den Nya Ekonomiska Geografin för att försöka förstå vad som är problemet 

!!! (Jag vill utforska det perspektivet på rurbana normer oxå för att förstå.) 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Mathias Sundin Region Västernorrland 

Min att-göra lista för det kommande året 

1. Försöka genomföra en lightversion av lärprojektet för alla kollegor på 

förvaltningen samt vissa politiker. Lightversionen innehåller ett pass 

kunskapspåfyllnad samt 1-2 pass workshop med fokus på verksamhetsutveckling 

utifrån rurbant perspektiv 2. Arbeta för ett ökat tvärsektoriellt samarbete internt 

samt att lyfta frågor/uppgifter till en tvärsektoriell/samhällsekonomisk nivå för 

strategisk diskussion och utveckling 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Anders Gunnarsson 

Min att-göra lista för det kommande året 

1) Rurbanisera våra olika nätverksträffar 2) Jobba för att rurbanisera Almis 

kommunikationsmaterial - inte minst bildspråk. Mer än önskan än något jag tror 

mig lyckas med. 

 



 

 

 

 

 

   
 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Linda Ahlford, SKL 

Min att-göra lista för det kommande året 

Föra in rurbana perspektiv i stadsutvecklingsfrågorna Ha på mig normkritiska 

glasögon utifrån rurbana perspektiv/ geografiska helhetsperspektiv i yttrande 

och samtal Lyfta frågan om fördelning av investeringar och resurser från 

”tillfälliga invånare/turister”. Intern workshop med kollegor på SKL Läsa Josefina 

Syssner bok!  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Lena Stävmo Länsstyrelsen Blekinge 

Min att-göra lista för det kommande året 

🌺Workshop på Länsstyrelsen i RURBAN förhållningssätt 🌺 Hur kan vi beakta 

RURBAN perspektiv i beslut och dokument 🌺 Ta in RURBAN perspektiv i vår 

omvärldsbevakning som vi har i Verksamhetsplanen för 2020 🌺 Medverka i RUS 

arbetet tills med Region Blekinge Normkritiskt läsning 🌺 Kan vi med 

Landsbygdsmedel göra RURBAN analyser över läget i Blekinge ?  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Anonym 

Min att-göra lista för det kommande året 

-Sätta ihop ett pedagogiskt material om Rurban region -Förankra hos ledning -

Leda interna utbildningar -Skapa sakområdesövergripande forum internt och på 

sikt externt 

 
  



 

 

 

 

 

   
 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Jaana Järretorp, Region Skånes kulturförvaltning 

Min att-göra lista för det kommande året 

De rurbana perspektiven ska finnas med i ”Regional kulturplan för Skåne 2021-

2024”.  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Gabriel Skarbäck VGR 

Min att-göra lista för det kommande året 

Anpassa företagsstöden till olika geografien och behov. Använda ”Josefinas 

triangel” i analysen av företag som söker stöd. Dragning om RR projektet för 

kollegor i november. Granska kommande RUSen utifrån RR kunskaper 

tillsamman med kollegorna i RR från VGR 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Bianca Byring Region Västerbotten 

Min att-göra lista för det kommande året 

"Rurbana" lägesrapporten till Tillväxtverket för MOBEVI-förstudien - ett sätt att 

börja reflektera Fundera på hur kommande aktiviteter inom MOBEVI (Mobilitet 

och transporter efter väg 363 Vindelävsdalen/Juhtatdahka) kan utformas så att 

det blir rurbant. Till exempel, att aktiviteterna, framför allt det konkreta testet av 

en mobilitetslösning, ska påverka alla platser efter stråket positivt utifrån deras 

förutsättningar - både de tätbebyggda platserna och de mindre täta. Prata med 

dem som arbetar mest med RUS-processen och med frågan att integrera 

landsbygdspolitik i regional utvecklingspolitik. Hur kan jag bidra? Ha samråd, i 

form av fysiska möten med Länsstyrelsen, i samband med att ta fram nytt 

regionalt trafikförsörjningsprogram och bjud in förutom de som arbetar med 

klimatmålen och infrastruktur, också dem som arbetar med landsbygdsutveckling 

Läs igenom utkast till regionalt trafikförsörjningsprogram normkritiskt Öva på att 



 

 

 

 

 

   
 

prata rurbant i vardagen, om regional platsutveckling i samspel till exempel 

istället för stad och land - få till en vana. Ungefär som at försöka lära sig säga 

"hen" i vardagligt tal. Kräver övning. Ta upp allt detta på lagmöte och senare 

kanske enhetsmöte. Diskutera med min chef Låna på biblioteket boken Mindre 

många 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Josefin Region Stockholm 

Min att-göra lista för det kommande året 

- smyg in normkritik till beslutsfattare, politiker och kollegor varje gång då tillfälle 

ges. - hitta knutpunkter i kollegors uppdrag där rurbant perspektiv fattas men 

gynnar resultat. - våga fråga när urbana perspektiv dominerar i debatten.  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Imber Råbock, Tillväxtverket 

Min att-göra lista för det kommande året 

Jag ska arbeta för att stärka det rurbana perspektivet i den nationella 

uppföljningen av 1:1-medlen.  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Maria Jacobsson , SKL 

Min att-göra lista för det kommande året 

- Hålla i en workshop på sektionen - tillsammans med kollegorna (troligen 

normkritisk läsning) - föra in det rurbana perspektivet i remissyttranden (aktuellt 

just nu är den nationella biblioteksstrategin) - genomföra kulturkonferensen på 

temat ”På plats” där det rurbana perspektivet är bärande - och ja min 

efterlysning av GIS-expert gav frukt 😀 - starta ett projekt kring bok- och 

biblioteksbussar tillsammans med några kommuner och regioner. Hur kan man 



 

 

 

 

 

   
 

ta tillvara den infrastruktur som redan finns (6200 fasta hållplatser) och hur kan 

man utveckla den? Bygga på nya tjänster? 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Liv Edström, Tillväxtverket  

Min att-göra lista för det kommande året 

Dela kunskap internt i min organisation - i mitt team, min enhet och 

uppdragsfamilj. Ta hjälp av min chef att lyfta frågan om rurbana perspektiv till 

andra delar av organisationen. Kontakta "mina" regionala kontaktpersoner som 

varit med i lärprojektet för att tillsammans tänka vidare på hur vi kan utveckla 

servicearbetet och hur vi kan sprida våra vidgade perspektiv till fler regioner och 

länsstyrelser.  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Niklas, Region Västernorrland 

Min att-göra lista för det kommande året 

Ser över hur och vad vi ska föra vidare till kollegor, chefer och medarbetare och 

genomför det arbetet.  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Lena Bohman Region Jönköpings län  

Min att-göra lista för det kommande året 

Eftersom vi nyss fått ny organisation och nya chefer behöver jag först förklara 

vad jag lärt mig för min närmaste chef. Vår nya RUS är på gång och även en 

finansierings strategi och jag hoppas kunna använda det vi lärt oss om 

normkritisk läsning på dessa dokument. Förhoppningsvis kan jag då också sprida 

det rurbana tänkandet till fler på arbetsplatsen.  

 



 

 

 

 

 

   
 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen 

Min att-göra lista för det kommande året 

Bidra till att formera vår rurbana grupp och att vi får legitimitet som 

kunskapsgrupp och kan ta fram förslag till strategier hur vi kan arbeta med 

rurbana prioriteringar. Fördjupa mig i frågor kring ett gott liv och hållbar livsstil. 

Om vi sätter fokus på vår fritid, vad ger det för andra värden? Kanske mer 

rurbana? Biobaserad och cirkulär ekonomi på systemnivå, hur påverkar det en 

Rurban framtid?  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Camilla Ottosson, Region Kronoberg 

Min att-göra lista för det kommande året 

Addera ett geografisk perspektiv i beslutsunderlag, och i 

konsekvensbedömningar kopplat till den regionala transportplaneringen, bl a 

framtagning av nytt trafikförsörjningsprogram. Lyfta perspektiv i 

samplaneringsnätverk.  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Anna Lyhagen 

Min att-göra lista för det kommande året 

-Hålla normkritisk begreppsworkshop för regionplanegruppen. -bevaka hur vi 

kommuniserar normkritiskt -öka mitt nätverk och introducera begreppet rurbant 

och prata om hur vi pratar. -’snacka, snacka, snacka, lyssna, lyssna, lyssna’ eller 

omvänt... -’närma mig boxen’: ta kontakt med allt och alla, kondensera alla nya 

kunskaper i kommande regionplan. Detaljer behövs för bra helhetssyn! 

 

 



 

 

 

 

 

   
 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Anna Svedlund Region Sörmland 

Min att-göra lista för det kommande året 

Gör en plan för processen. Vad vill jag och hur kommer jag dit? Driva mina 

uppdrag utifrån helhetssyn, implementera urbana perspektiv i allt jag hör och 

gör. Fortsätt vara normkritisk. Öka min kunskap. Lär av andra, använd nätverket, 

be om hjälp, fråga om råd Bjud in mig själv till andra nätverk, grupper, enheter, 

avdelningar. Var modig. Bjud in andra. Börja i det lilla. Starta en intern 

tankesmedja, identifiera nyckelpersoner. Testa. Om RUS ska revideras se det som 

en möjlighet att säkra de rurban perspektiven, hållbarheten och ägarskapet. Utgå 

från människan i centrum, de vi är till för. Håll i, håll ut. Förändring tar tid men 

tro på att jag kan bidra till att göra skillnad. Om det inte går. Sök nytt jobb 😊 

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Olof Linde Region Gävleborg 

Min att-göra lista för det kommande året 

1. Skapa rurban grupp för att hålla tankar levande. Hitta fler partners. Minska 

sårbarhet.  

2. Avsluta kunskapsprojektet kring ” Vår funktionella geografi”, dra lärdomar, och 

hitta nästa steg  

3. Säkra och tydliggöra funktionell geografi/ rurbana perspektiv i vår nya Rus  

4. Vidareutveckla riktlinjer, roller, innehåll och samverkan internt och externt 

inom strukturbild / regional planering etc  

5. Hinna med att lära av andra 

 

  



 

 

 

 

 

   
 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Hanna Nilsson Region Blekinge  

Min att-göra lista för det kommande året 

1. Starta och driva intern grupp för strategisk platsutveckling. (Olika strategiska 

områden). 2. Hitta en formulering på ett attraktivt varför/syfte som inkluderar 

många. 3. Kommunikativa insatser på hur vi speglar rurban region. Bilder och 

bergrepp. 4. Lär av andra och fortsätta träffa andra regioner. 5. Våga utmana 

våra bergrepp, metoder, vokabulär och mål. 6. Lära mig mer om hur det ser ut i 

min region. Statisk som gör det möjligt att vara mer objektiv och neutral.  

 

Namn och organisation på dig som skickar in svar 

Jenny Rydquist, Region Blekinge  

Min att-göra lista för det kommande året 

Jag kommer det närmsta året att ingå i den interna arbetsgruppen på regionen 

för att ta fram en ny RUS. Ursprungstanken är att jag ska jobba med att få i en 

fysisk dimension i RUSEN, utifrån regionens nuvarande uppdrag, 

strukturbildsarbete, visualisera funktionella samband etc. Min första sak på min 

att-göra-lista blir att läsa andra regioners RUSAR och se hur de jobbar med kartor 

och att visualisera viktiga funktionella samband som finns i länet etc. Jag gillar 

hur Region Östergötland ser sig som en regional samhällsbyggare och deras RUS 

kommer bli den första jag tittar närmare på. Enligt PBL ska RUS och ÖP 

samordnas, men helt krasst är det svårt för kommunerna att använda RUSEN 

som vägledande för den efterkommande fysiska planeringen. En fysisk dimension 

som komplement till all text, fina mål och skrivningar i vår RUS kan 

förhoppningsvis ändra detta och bättre sammankoppla regional och kommunal 

nivå. Har du tips på hur ni har arbetat in en fysisk dimension I er regions RUS, 

strukturbildsarbete etc. så kontakta gärna mig så kan vi prata mer om detta: 

mailto:Jenny.rydquist@regionblekinge.se  

 

mailto:Jenny.rydquist@regionblekinge.se

