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Innehåll

Syfte med ärendet

• Information om processen för uppdatering RUS

Innehåll

• Bakgrund och utgångspunkter

• Tidplan och faserna 2021

• Arbetssätt

• Roller



Bakgrund

• Översyn av RUS varje mandatperiod



Utgångspunkter

• Regionledningens 

ställningstagande inför 

översynen

Uppdrag från ledningen

• Översyn av RUS pga händelser i omvärlden.

• Uppdaterad RUS klar slutet 2021

• Inte en ny RUS utan att göra uppdateringar

• Behåll strukturen i nuvarande RUS

• Involvera partnerskapet i översynen.

Händelser i omvärlden

• Pandemin och dess utmaningar 

• Digitalisering och hållbarhet allt mer centrala 

utmaningar

• Landsbygdsutveckling i det regionala 

utvecklingsuppdraget

• Ny nationell strategi för regional utveckling 

kommer under 2021

• Ny programperiod för strukturfonderna 2021-

2028

• Ny strategi i EU – Europeiska gröna given

• Nytt nationellt mål för det regionala 

utvecklingsarbetet 

Partnerskapet för regional utveckling - företrädare för samtliga 

kommuner, länsstyrelsen, universitetet, handelskammaren, RF-

SISU, Örebro läns bildningsförbund, Region Örebro län 

(tjänstepersoner)



Inspel från KC/RD

Medskick från KC/RD december 2020
− Enkel process

− Fas 1: identifiera vad som ska ändras, stäm av med partnerskapet, 11 mars

− Fas 2: skrivfas/uppdateringar, remiss, skrivfas, förankring med partnerskapet

Medskick för KC/RD januari 2021

− Förslag till tidplan presenterades

− Kommunerna önskar remiss t o m september



Tidplan 2021 – Uppdatering RUS

Vad ska uppdateras?

Vilka underlag?

Skrivfas

Uppdateringar

Remiss till Partnerskapet för regional 
utveckling

Mitten av juni – t o m september

Skrivfas
Uppdatering

ar

Politisk 
förankring

Nämnder

Politiska beslut

RF



Arbetssätt

• Agil process - Resultat av fas 1 styr arbetet i fas 2 osv.

• Korta ledtider – För att klara tidplan: täta avstämningar, underlag med 

kortare framförhållning än normalt

• Tillsammans - Tänka tillsammans, över organisationer, utmaningsdrivet

• Uppdatering - Behålla struktur och uppdatera det nödvändigaste för att RUS 

ska vara aktuell och en samlande kraft för att uppnå målen. 



Partnerskapets roll

• Partnerskapet för regional utveckling* beslutar om vad som ska 

uppdateras och uppdateringarna förankras med partnerskapet innan de 

går till politisk förankring och beslut inom Region Örebro län.

* Företrädare för samtliga kommuner, länsstyrelsen, universitetet, handelskammaren, RF-SISU, Örebro läns 

bildningsförbund, Region Örebro län (tjänstepersoner)


