
Vad är vi���g� at� ta me� i ha��l���s���ne� 
för ge���föra���t av de� na����el�� 

s��at���� de när�a�t åre�?

Vad k�äv� för et� b�a ge���föra���? 
Vil�� är de k�i��s�� fa���r���a 

– f�ån na����el�� oc� re����al� hål�?

Skriv på 
postit

Förtydliganden, 
konkretiseringar och 
möjligheter. Roller, 

ansvar och finansiering.

kapaciteten: kan vi bättre 
dela kapacitet mellan 
regioner? ex analys, 
lärande, uppföljning...

Tydliggöra vilka 
som är 

genomförare, 
samt förankra hos 

dessa aktörer

Att tydliggöra 
hur RUA ska 
involveras i 

framtagandet

Utvecklings
kapaciteten 

regionalt 
och lokalt

vi förväntas bidra till 
omställning genom strategin; 
tänker förändring i hur vi 
jobbar för att kunna ställa om

Utvecklingskap
acitet för 

omställning till 
en hållbar 
utveckling

Styrningen. Att 
ha fokus på att 
samhällsutma
ningarna ska 

lösas.

Inkluderande 
förhållningssätt. Dela 

kunskaper och lärande. 
Bort från stuprör behöver 
även inkludera nationell 

nivå och 
samarbete/samsyn mellan 

departement.

Förankring, 
och 

mandat

Vikten av hållbarhet. 
Det blir olika inom 
de olika områdena.

Långsiktigheten.

Göra på nya 
sätt/andra 

beslut/insatser etc 
än idag för att få 
till en förändring

Tidsplaner, 
utlysningstillf

ällen för 
förberedelser

En processkiss på 
framtagandet vore 
bra. Vilka steg ska 

passeras? Var är vi  
nu? När och i vilka 

steg involveras 
regionerna?

Mobilisering 
av aktörer och 

resurser. 
Omfamna det 
tvärsektoriella.

Att de blir i form av 
ramar som möjliggör 
allas olikheter att jobba 
mot samma mål.

Tillit

Experiment, 
testande, 
lärande, 
iterativa 

processer

Samsyn med 
kransregioner

mäktigt att göra 
på andra sätt, 
vem går medel till, 
gammal vana, 
gamla spår

ex 
analysnätverk i 
norr
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Ha helhetsperspektiv 
(systemperspketiv), utgå 

från hållbarhet:
sociala dimensionen mål, 

ekonomin medel och 
ekologin sätter gränserna 

(Agenda 2030 vägleda)

Känns kanske tjatigt 
men - inte fastna i 

stuprör. Tänker tex 
vid dialogerna som 

planeras, förra 
vändan kändes rätt 

mkt stuprör.

Systemperspektiv 
- överbrygga 

stuprör

Samskapande 
 ger ägarskap

Inte heller 
glömma lokala 
nivån, tex de 

medel som TVV 
riktar till 

kommuner

Var 
transparenta 

med 
processen

Bjud in oss i 
tid så att vi har 
tid att rigga för 

deltagande

Samordning 
och tid. Vi har 
bråttom om vi 

ska klara 
omställningen

Inte bara tänka 
strategiska 

områdena utan 
också 

"förutsättningar" 
(kapacitet etc).

Finns det 
utrymme nya 

forum, 
tvärsektoriella 

möten

Nya arbetssätt, 
utmaningsdrivet?

Vad innebär 
breddningen - hur 

kommer det att 
påverka 1.1 medlen 
och vad vi kan göra 

med dessa?
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Vi har lånat 
skrivningar 

från nationella 
strategin.

Det är nationella 
nivåns hp - på 

regional nivå finns 
redan RUS som 

fyller den 
funktionen.

Synka alla 
förordningar mellan 

nationell och 
regional nivå (inte 

bara EU- Nationellt) 
så att mesta möjliga 

synergier uppnås

Myndigheters 
medverkan i 
det regionala 

utvecklingsarb
etet

Förutsättnings
skapande 

faktorer (ex 
gemensamma 

utlysningar)
Jobba för målen "Vilken 
förflyttning vill vi göra?"

Bra med Vinnovas sätt att 
först beskriva utmaningen 
(inom livsmedel) och hur ni 
vill lösa den. Sedan kan ni 

väljas ut för att få 
finansiering.

Kontinuerlig 
dialog och 
utvecklade 
arbetssätt 

(nationell- regional 
nivå)

Uppföljning 
på klokt 

sätt.

Inspirerade av 
förra veckan med 

Humble 
government. Silva 
Mertsola, Demos 

Helsinki.

Hur behöver nationell nivå 
(departement och myndigheter) 

samverka för att vi ex vis ska 
klara kompetensförsörjning och 

livslångt lärande. Den 
utmaningen kommer inte RUA 

klara utan att förutsättningarna 
stärks också på nationell nivå

Basfinansiering 
behöver en annan 

uppföljnings/återrappo
rteringslogik än 

nationella 
projektmedel

Tillitsbaserad styrning

http://www.reglab.se/wp-content/uploads/2020/09/Silva_REGLAB-Humble-Governance-presentation-1.pdf
http://www.reglab.se/wp-content/uploads/2020/09/Silva_REGLAB-Humble-Governance-presentation-1.pdf
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och dess största 
utmaningar för oss, 
utifrån det som står 
i strategin. Prioritera 
utifrån detta, vad är 

mest bråttom?
A2030 
som 

verktyg

Utgå från 
samhällsutmaning
ar- där det krävs 
många regioner 

tillsammans

Hur ska detta gå 
ihop med alla våra 
RUS:ar? Snarare än 

ersätter dem. Viktigt 
att fokusera på de 

stora frågorna

Viktigt att tänka 
igenom hur operativ 
handlingsplanen ska 

vara, hur den ska 
komplettera 

RUS:arna

Fokusera på att 
vara en press på 

den statliga nivån. 
Hur ska staten 

adressera de här 
utmaningarnaHandlingsplanen 

bör mer 
adressera statliga 
myndigheter mer 
än styra RUS- arna

Fokusera på 
NÅGRA stora 
utmaningar, 
som vi alla 

tampas med

Utmaningar som är stora 
på kort sikt, digitaliseringen 

och utbyggnad av 
bredband tex. Det som är 
brådskande och som alla 
måste kraftsamla kring

Alternativet är att 
handlingsplanen 

fokuserar på 
genomförandet, 
men det gör ju 

redan våra RUS.ar

Viktigt att 
regionerna får vara 

med i årliga 
dialoger. Vad 

kämpar vi med? Vad 
jobbar vi själva 

med?Tydligt vilka 
dokument som 

den styr och inte 
styr, och 

kopplingen till 
t.ex. 1:1- medel

Viktigt med 
långsiktighet i 

finansiering så att 
dessa styrs av nat 
strat snarare än 
handlingsplanen

HP skulle kunna 
styra "expeditions- 
medel", kortsiktiga 

särskilda 
finansieringar

Tydliggöra kopplingen till de 
andra departementen, t.ex 

socialdep och därmed 
frågorna kopplade till soc 

hållbarhet

Att alla dep 
och 

myndigheter 
drar åt samma 

håll
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Viktigt att tydliggöra vad 
som är handlingsplan och 
vad som är den regionala 

utvecklingsstrategin?

Vad är syftet med 
handlingsplanen?

Kommer det att 
vara någon 

koppling mellan 
handlingsplanen 

och 
villkorsbrevet?

vem ska 
genomföra 

handlingsplanen? 
näringsdep?

tydliga 
roller/ansvar 

och 
samverkan

hålla ihop 
kompetensförsörj

ningsfrågan 
eftersom det är 

olika 
politikområden
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