
 

   

 
Reglabs RUS-nätverk 24 januari 2023 
 
Plats:  Digitalt zoom-möte. Möteslänk kommer från Emma till alla som anmält sig. 
 
FÖRE:  Ta del av Helena Gidlöfs PPT bilder som skickas ut i januari, fundera över till vad 

 och hur medel från DG-reformen skulle kunna användas. Vad är RUS-nätverkets roll i 
det?   

PROGRAM 
 
8.45 Det digitala rummet öppnar. 
 
 
9.00  Välkommen!   
 Dagens agenda och årsplan RUS-nätverket 2023. 

Catarina Lahti, Reglab samt Linnéa Hassis, Region Dalarna och Anna Norin, Region 
Västerbotten. 

 
9.15 Reglab-kaffe med två kollegor! 
  
9.30 Vad händer på Regeringskansliet? 

Ny organisation, EU-ordförandeskapet, villkorsbrev, budget, regleringsbrev och annat 
matnyttigt. 
Ina Berggård och Örjan Hag, Näringsdepartementet.  

 
10.00 DG-reformen. 
 Helena Gidlöf, SKR. 
 
10.10 Dialog: hur skulle RUS-nätverket kunna ta del av medel och till vad? 
 Dialog utifrån deltagarnas förberedda tankar. Bildande av arbetsgrupp?  
 
10.30 Paus. 
  
10.45 RUS och hållbarhet: Hur förändrar hållbarhet regionalt utvecklingsarbete?  

Johanna Tangnäs återkopplar sin forskning till RUS-nätverket. Presentation med 
efterföljande dialog kring dessa aktuella frågor utifrån deltagarnas erfarenheter och 
insikter.  
Johanna Tangnäs, Karlstad universitet.  

 
11.45 Avrundning och utcheckning. 

Inför 10 maj, Susanne Rosendahl, Region Örebro län och Malin Vikner, Region 
Värmland. 

 
12.00 Tack för idag! 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
Kommande möten i RUS-nätverket 2023 
RUS-nätverket har bestämt datum och teman för 2023. Vi träffas fyra gånger, digitalt och fysiskt. 

Varje träff har en arbetsgrupp som tar ansvar för innehållet tillsammans med Reglabs kansli. Alla 

deltagare är medskapande i det gemensamma lärandet.  

24 februari, digitalt 9.00-13.00 

Reglab digitala studiecirkel: Komplexitet. Bred inbjudan till alla Reglabs medlemmar och partner. 

Deltagarna läser boken innan, ser på korta filmer tillsammans och har gruppdialoger med 

utgångspunkt från Klara Palmberg Broryds bok Komplexitet. Regionala exempel i storgrupp.

  

10 maj, fysisk heldag 9.30-16. Lokal i Stockholm alt.Mälardalsområdet. 

Arbetsgrupp: Malin Vikner, Region Värmland och Susanne Rosendahl, Region Örebro. 

RUS-årshjulet Vi arbetar med årshjulet för regionala utvecklingsstrategin, RUS, och lär oss mer om 

internt och externt arbete för att förbättra planering, underlätta utlysningar och få genomslag för 

RUS. Vi delar regionala exempel på olika årshjul, lärprocesser och annat som påverkar RUS-

processen. Hur får vi ihop allt? Hur underlättas samarbetet med ledningsstrateg, chef för planering, 

ekonomiberedning, EU-strateg och andra? Vem bestämmer vad som görs? 

Dialog om metoder för lärande och hur vi kan engagera kommuner och andra för metodstöd och 

samtal för RUS-integrering. 

 

19 september digital 9-12. 

Arebetsgrupp: Lottie Dahl Ryd, Region Blekinge, Filippa Myrbäck, SKR.  

RUS, Folkhälsan och Hälso- och sjukvården. Hur får vi tillsammans ihop och förmerar det stora 

uppdraget Hållbar regional utveckling? 

 

22 november fysisk 9:30-16. Lilla Hörsalen, SKR. 

Arbetsgrupp: ?? 

Kan RUS:en bli mer rumslig? Hur ser samverkan med kommunerna ut? 

Regeringen lyfter territoriella perspektiv och gestaltad livsmiljö. Fler börjar göra strukturbilder och 

regionplaner, vad är RUS:ens roll i detta? Förslag på gäster att bjuda in: Boverket, Tillväxtverket, 

Näringsdepartementet och en kommun för presentationer och dialog tillsammans med regionala 

exempel. 

 

 


