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• En reviderad regional utvecklingsstrategi fastställs av 
regionfullmäktige i nov 2020

• Slutresultatet ska vara förankrat hos nyckelaktörer
• Formerna för det regionala utvecklingsarbetet ska ytterligare ha 

utvecklats



AKTUALITETSPRÖVNING 
NUVARANDE RUS

• Uppföljning av nuvarande RUS 
• Huvudsakligen dialoger med aktörer i länet 
• RUS som styrdokument, struktur, genomförandet, 

sakinnehåll

• Agenda 2030
• Analys och dialog kring hur Agenda 2030 bäst kan 

integreras i RUS
• Konferens Glokala Sverige 4/9

• Analys av länets nuläge och omvärld
• Flertal kompletterande delanalyser
• Kommuner och Lst involveras i arbetet
• Presenteras sammanhållet på omvärldsdagen 25/10
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Uppföljning 
nuvarande 

RUS

SPETS

BREDD
Där man gör 
det man brukar

Där samverkan 
behövs för att göra 
verklig skillnad

- Att arbeta i linje med vissa inriktningar

- Kan ge stöd och ökat fokus

- Basverksamheter kan känna igen och koppla sin 
verksamhet mot regional utveckling

- Mer fokuserat 
genomförande     
inom utvalda 

områden

RUS roll som styrdokument



FÖRSLAG TILL INRIKTNING OCH 
STÄLLNINGSTAGANDEN

1. RUS som styrdokument

2. Principiellt omhändertagande av Agenda 2030

3. Vision, utvecklingsområden, mål

4.  Sakområden i särskilt fokus – konkretiseringsfasen



1. Förslag inriktning: RUS SOM STYRDOKUMENT

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

RUS:ens breda berättelsen ska fungera som ett avstamp för ett mer fokuserat genomförande, som 
leder till konkreta resultat och bidrar till önskade effekter. 

RUS ska utvecklas så att det blir mer spets. Spets skapas genom
• ökad prioritering
• ambitionsnivå som leder till förflyttning
• ökad grad av samhandling på olika sätt

RUS:en ska bidra till länets aktörer tillsammans tar sig an de viktiga utmaningarna, och gemensamt 
agerar för att skapa en förflyttning inom de utvalda prioriterade områdena.

RUS ska gå mot att vara ett mer levande styrdokument, med ökad tydlighet i vem som gör vad och hur 
det går, samt med ökad koppling mot aktörers egen planering och styrning.



2. Förslag inriktning: PRINCIPIELLT OMHÄNDERTAGANDE AV AGENDA 2030 I RUS

RUS ska fungera som länets regionala Agenda 2030-strategi

• Arbeta i den anda av allvar och beslutsamhet som Agenda 2030 anger, 
• Låta globala målen fungera som en kompass i arbetet,
• Låta arbetet präglas av inkludering och delaktighet
• Sträva mot partnerskap och genomförande



3. Förslag inriktning: VISION, UTVECKLINGSOMRÅDEN, MÅL

RUS vision föreslås i stort stå kvar orörd, med komplettering: ”Ett gott liv i en 
nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft”  

RUS:ens tre strategiska utvecklingsområden föreslås i stort stå kvar orörda.
Formuleringen av ”En växande region” behöver ses över i den fortsatta processen,
för att omhänderta mer kvalitativa hållbarhetsaspekter.

RUS mål och åtaganden ska ses över. Målområdena som sådana kan vara 
relevanta, men en översyn av ”träffsäkerhet”, nivåer, mm bör ske under 
konkretiseringsfasen.



4. Förslag inriktning: Sakområden i särskilt fokus – konkretiseringsfasen

De 10 övergripande områdena med dess delområden kan, med komplettering/medskick från 
Regionalt forum, fungera som underlag för att ta fram områden som ska vara mer 
prioriterade i den nya RUS:en (spets). 

Uppdrag ges att till Regionalt forums möte i december 2019 föreslå
ett begränsat antal delområden som ska utgöra RUS spets för ökad
samhandling och genomförande. 



RUS:ens bredd och spets

SPETS

BREDD

Dessa områden och dess delområden ingår 
i, och tar sitt avstamp från RUS:ens breda 
berättelse.

Inom dess områden finns kandidater som 
kan utgöra RUS:ens spets.



1. Skapa samhälleliga förutsättningar för ökad psykisk hälsa bland barn och unga
2. Omställning till en effektiv och nära vård
3. Utveckla mötesplatser och dialog för ökad tillit, deltagande och inkludering
4. Stärka kompetensförsörjningen till länets organisationer och företag 
5. Utveckla och investera i en hållbar och robust infrastruktur 
6. Utveckla en regional samhällsplanering 
7. Fortsatt utveckla och stärka det regionala företags- och 

innovationsstödssystemet
8. Satsningar för en ökad kunskapsdriven tillväxt, utveckling och innovation 
9. Utveckla ett gott företagsklimat i länet för fler och växande företag

Förslag på områden att vara i fokus . Kandidater till ”spets”



Strategiskt vikt
Strategisk vikt avser hur stor 
påverkan en fråga har på länet.

-Faktisk eller potentiell påverkan

-Positiv eller negativ påverkan
I bedömning av strategisk vikt kan man 
även väga in hur lätt eller svårt det är att 
lösa frågan.

Några faktorer som kan beaktas – när frågor ska bedömas

Behov av förflyttning
Behövs en medveten förflyttning för 
att uppnå ett nytt framtida läge? 

Hur stor är denna förflyttning? Är 
det stegvis ambition eller större 
omställning?

Behov av samverkan
Finns ett behov/en tydlig vinst av 
regionalt samarbete inom frågan?

Hur stor grad av samverkan behövs?

Från att var och en hanterar frågan 
själv, till att ett regionalt angreppssätt 
ger tydliga fördelar eller rent av är 
nödvändigt för att lösa ut frågan. 

Från informationsöverföring och enkel 
bilateral lösning av frågor, till 
överenskommelser om synkronisering 
av autonoma åtgärder, eller nya sätt att 
tillsammans lösa ut frågor på länsnivå.

Lägre Högre Lägre Högre Lägre Högre



DISKUSSIONSFRÅGOR utifrån 10 övergripande 
områden/teman och dess delområden

Med ambitionen att identifiera ett antal spetsområden i kommande 
RUS som a) är av stor strategisk vikt för länet, b) där det krävs en 
medveten förflyttning för att säkerställa ett önskat framtida läge, och 
c) där man ser att enskilda aktörer inte på egen hand löser ut 
frågorna fullt ut, och där det istället krävs ökad samverkan i länet:

1. Saknas något område/delområde? 

2. Vilka områden/delområden lyser 
starkast? 

3. Kan landsbygdsperspektivet synas 
tillräckligt i/genom dessa?



För mer information om revideringsarbetet och 
för att ta del av bakomliggande underlag, gå till:

www.regionuppsala.se/rus

http://www.regionuppsala.se/rus
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