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• RUS antagen! 
• Bygger vidare på tidigare 

strategier men fördjupad i vissa 
delar. 

• En bred strategi för regional 
hållbar utveckling, som pekar 
på behovet av omställning

• Tillika länets Agenda 2030-
strategi
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• Ge berättelse och riktning 
• Positionera länet och visa på vårt bidrag
• Visa på kopplingar i, och ge struktur för, länets 

samverkansarbete
• Leda till genomförande och samhandling 

- Stärka vår övergripande ”genomförandekapacitet”
- Uthålligt och fokuserat utvecklingsarbete

RUS SYFTEN OCH ROLLER

STÄLLNINGSTAGANDE REGIONALT FORUM 
OKTOBER 2019: 

”RUS kan och bör spela en större roll 
genom ett ökat fokus på genomförande 
och samhandling. 

RUS:en ska bidra till länets aktörer 
tillsammans tar sig an de viktiga 
utmaningarna, och gemensamt agerar för 
att skapa en förflyttning inom utvalda 
prioriterade områden.”
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ÖKAD GENOMFÖRANDE-
KAPACITET
I RUS-kapitel Genomförande samt i 
Sammanhållen genomförandeplan:
- Samverkan som strategi – kultur och 

struktur för ökad regional samverkan
- Finansiering av genomförandet
- Analys, uppföljning och lärande
- Ledarskap och ägarskap
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UTVECKLING GENOM RUS 
OLIKA DELAR
• Strategiska utvecklingsområden ger struktur 

och indelning
• En RUS som visar på bredden utifrån Agenda 

2030 – långsiktiga mål vi alla kan bidra till
• Med gemensamma långsiktiga åtaganden –

som kräver uthållighet och samverkan i länet
• Och med prioriterade mål och delområden

för fokus och steg under programperioden
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PRIORITERADE 
MÅL OCH 
DELOMRÅDEN
”Föremål för strategisk styrning” – men 
är av olika natur

-stärka beslutat/pågående
-”konsolidera”
-nya områden - utforskande
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LÅNGSIKTIGA 
ÅTAGANDEN
Åtaganden kopplar mot vad som görs på 
länsnivå (eller storregionalt) i samverkan 

Visa på behov av, och ge grund för, fokus 
och uthållighet i utvecklingsarbetet

Fortsätta rita kartan…
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LÅNGSIKTIGA 
MÅL
Ger riktning och sammanhang

Vikten av sektorers, nivåers, aktörers 
innovationsförmåga, mod och ork, insatser 
som utvecklar och förändrar

”Berättelsen om genomförandet” 
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AGENDA 2030
Agenda 2030 är en deklaration från världens länder att de gemensamt 
är fast beslutna att ta de djärva och omdanande steg som omgående 
krävs för att föra in världen på en hållbar och motståndskraftig väg.

Vi arbetar i linje med Agenda 2030 och de globala målen när vi i vårt 
län låter arbetet präglas av inkludering och delaktighet.
Vi knyter an till Agenda 2030 och de globala målen när vi i en anda av 
allvar och beslutsamhet tar oss an de stora utmaningar som världen 
och vårt län står inför. 
Genom att i vår regionala utveckling ha ett fokus på genomförande i 
partnerskap kan vi visa på hur vårt län ska ta sin del av, och nyttja de 
stora möjligheterna som kommer av, omställningen till ett hållbart 
samhälle och därmed bidra till att Sverige och världen kan gå mot 
Agenda 2030-målens uppfyllelse.
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Tack för uppmärksamheten!
***

Länktips:
Regional utvecklingsstrategi i Region Uppsala

Statistik och analyser i Region Uppsala

https://regionuppsala.se/rus
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/statistik-och-analyser/
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