
Skriv på 
postit

Hur vi�� du jo��� 
ge���s��� me� de� 

na����el�� s��at���� – va� 
s�a va�� fo��� för ar����t? Vil��� ro�� s�a 

RU�- nät�e�k�� ha?

styra och leda: inte så 
många som är chefer i 
nätverket, så här skulle 

man kunna köra 
parallella diskussioner 
här i och i forum med 

LG- representanter

Hållbarhet: i mindre regioner och i många 
kommuner finns inte renodlad 

hållbarhetskompetens. Samma i näringslivet. 
Viktigt område att hålla sig uppdaterad kring 

för att kunna leda och även "irritera", men 
även viktigt att ledningsfunktioner diskuterar 

och kompetensutvecklar

Synka agendor 
med tex regionala 

utvecklings- 
direktörernas 

nätverk

Även viktigt att 
synka 

diskussionerna 
kring nationella 

strategin
Intervju/synkning 
skedde i slutet av 
framsynprojektet, 
gav legitimitet och 
var även ett sätt att 

utmana 
direktörerna

Vi skulle även kunna 
intervjua varandras 
direktörer för att få 

nya persp, och ställa 
"dumma frågor"

Utmdrivet arbetssätt: ska 
man lyckas med det så 

spelar organisationernas 
förståelse och ledarskapets 

intresse stor roll. Så även 
här kan det gynna att 

koppla ihop nätverken
Eftersom det är 

ett nytt omr även 
för många chefer 
borde det gynna 

även den gruppen 
att kopplas ihop



Skriv på 
postit

Hur vi�� du jo��� 
ge���s��� me� de� 

na����el�� s��at���� – va� 
s�a va�� fo��� för ar����t? Vil��� ro�� s�a 

RU�- nät�e�k�� ha?

Fokus på 
RUS och 

kopplingen 
till NS

Inte sakfrågor i 
RUS- nätverket 
(som kopplar 

till NS)

RUS- nätverket en 
arena för öppen 

dialog mellan 
nationell nivån 
och regionala 

nivån.

Reglab- 
nätverket 
bredare 

målgrupp

Mer workshopbaserat - 
Testa idéer på hur 
nationell nivå ska 

arbeta vidare, RUS- 
nätverket kan bidra 

med regionala insikter.

Kollegialt 
utbyte

Inspiration



Skriv på 
postit

Hur vi�� du jo��� 
ge���s��� me� de� 

na����el�� s��at���� – va� 
s�a va�� fo��� för ar����t? Vil��� ro�� s�a 

RU�- nät�e�k�� ha?

Kollegialtutbyte i 
RUS- framtagande:

Metoder
Struktur i RUS

Arbetssätt
etc

Metoder för 
genomförande,
involvering av 

aktörer,

Utmaningsdrivet 
arbetssätt- nya 
förhållningssätt

Hur tar vi, 
regionerna an och 
vill tolka den nya 

nationella 
strategin

Nätverket  skulle kunna 
utvecklas till en bra och 
kontinuerlig kontaktyta 
för systematisk dialog 

mellan regioner, 
myndigheter och 

departement.

Involvera fler 
myndigheter 

än 
Tillväxtverket i 

nätverket

Olika delar i 
nationella 

strategin har olika 
viktiga aktörer, tex 
olika myndigheter



Skriv på 
postit

Hur vi�� du jo��� 
ge���s��� me� de� 

na����el�� s��at���� – va� 
s�a va�� fo��� för ar����t? Vil��� ro�� s�a 

RU�- nät�e�k�� ha?

Synka med 
vägar för 
hållbar 

utveckling? Samlas kring 
utmaningar som är 
gemensamma för 
alla regioner som 

nationella nivån kan 
stötta oss i.

Gemensam 
röst

Digital 
plattform

Mest fokus 
på att byta 
erfarenhet

Koppling 
direktörer 
och RUS- 
nätverket



Hur vi�� du jo��� 
ge���s��� me� de� 

na����el�� s��at���� – va� 
s�a va�� fo��� för ar����t? Vil��� ro�� s�a 

RU�- nät�e�k�� ha?

Ta vara på den 
ledning vi trots 

allt får och 
stärkas av den.

Hur bryta ner 
på regional 
nivån med 

RUS i fokus?

Lära 
känna 

strategin Kunskapshöjande, 
lärande, 

erfarenhetsutbyte 
både av det som 
går bra och det 

som är svårt
Kan vi 

kraftsamla i 
förflyttningen?

Signalera 
uppåt i 

systemet, örat 
mot marken

Hur kan vi jobba 
med 

genomförandet?

Diskutera 
behov av 

förändring



Skriv på 
postit

Hur vi�� du jo��� 
ge���s��� me� de� 

na����el�� s��at���� – va� 
s�a va�� fo��� för ar����t? Vil��� ro�� s�a 

RU�- nät�e�k�� ha?

Dela erfarenheter, 
kunskapshöjning 
hur andra arbetar

Vi är varandras 
kollegor i det 
övergripande 
RUS- arbetet

Hur genomförs 
RUS- arna 

(handlingsplaner 
etc)

Stöd till nya arbetssätt, för 
att också säkra 

engagemang från andra 
aktörer

Har inte mandat att styra 
som nationell nivå 

gentemot andra aktörer

Handlingsplanen för 
nationella strategin - 

fokus på RK, ansvariga 
departement och deras 
myndigheter. Kommer 
att vara viktigt för oss.

Fortsätta dela 
erfarenheter, 
positiva men 

också sådant som 
inte gick fullt så 

bra.

Regionerna har olika 
förutsättningar - kan 

stärkas genom 
kollegialt lärande i 

RUS- nätverk

RUS- nätverket kan vara 
en kanal till RK för att 

synliggöra utmaningar i 
genomförande av 

strategin (kompletterar 
tjänstemanna- och 

politikerforum)



Hur vi�� du jo��� 
ge���s��� me� de� 

na����el�� s��at���� – va� 
s�a va�� fo��� för ar����t? Vil��� ro�� s�a 

RU�- nät�e�k�� ha?

Vi vill prata 
om lokala 

nivån i 
nätverket.

Nationella 
strategin kan vara 

en 
återkommande 

punkt på  
nätverkets träffar

Omställning 
Territoriella 
perspektiv
Samverkan
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