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Bakgrund

Medskick från Partnerskapet

• 11 mars 2021 
− Vad ska ändras? Vilka underlag?

• Arbetsgång
− Uppdateringar

− Remiss, 17/6 – 30/9

− Sammanställning av svar

− Förankring med partnerskapet

Medskick från regionledningen

• Varför? - 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.



Tidsplan – Översikt

Vad ska uppdateras?

Vilka underlag?

Skrivfas

Uppdateringar

Remiss till Partnerskapet för regional 
utveckling

Mitten av juni – t o m september

Skrivfas
Upp-

dateringar

Politisk 
förankring

Nämnder

Politiska beslut

RF

Jan. och feb. Mars till maj Juni t o m sept. Okt.
Nov. och 

dec.
Jan. och feb 2022



Detaljerad tidsplan

• 4 juni: PPT visat för 

partnerskapet

• 9 juni: PPT visas för 

regionala 

samverkansrådet

• 10 juni: RUS-dokumentet 

till RTN

• 16 juni: Beslut om remiss 

RTN



Partnerskapet 11 mars
- Vad bör uppdateras och vad bör vara orört?



- Vilka underlag bör ligga till 

grund för uppdateringen?

Underlagsrapporten

- sammanställning av 

händelser/trender/mål/strategier

- bedöms påverka RUS innehåll

- tas med i det fortsatta arbetet



Arbetssätt

40-tal medarbetare involverade
− Process

− Forum för genomförande

− Ledningsgrupp, regional utveckling



Vad är det nya?

− Ökat fokus på digitalisering

− Förändrad arbetsmarknad

− Landsbygdernas betydelse

− Behov av snabb omställning

− Cirkulär ekonomi

− Balans mellan 

övergripande mål



Sammanfattning av uppdaterad RUS
Kapitel för kapitel



Vår gemensamma vägvisare 

mot en hållbar framtid 



Den regionala utvecklingsstrategin ingår i en struktur 

av styr- och policydokument i flera nivåer, från de 

globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 till 

policydokument och verksamhetsplaner på lokal nivå. 



Örebroregionen 

−Sveriges hjärta
En attraktiv och 

pulserande region 

för alla



• Jämställdhet

• Barn och unga

• Internationellt samarbete

• Inkludering

• Att tänka nytt



• Megatrender som driver andra trender

• Kapacitet till omställning allt viktigare

• Större omvärldstryck på regionerna

• Ett näringsliv och arbetsmarknad i omvandling

• Klimatutmaningen kräver omställning

• Demografiska utmaningar

• Städerna växer, landsbygderna har slutat 

minska

• Ökade klyftor i samhället



Önskvärt läge
• Fler arbetsställen och företag

• Livskraftiga företag med högt kunskapsinnehåll 

och hög internationaliseringsgrad

• Attraktionskraft driver nya hållbara etableringar

• Konkurrenskraftigt hållbart näringsliv



Strategiska inriktningar

• Skapa ett företagsklimat där entreprenörer har goda 

förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara 

företag.

• Öka internationaliseringsgraden och kunskapsinnehållet 

i näringslivet.

• Underlätta för fler hållbara etableringar, investeringar 

och finansieringsmöjligheter.



Viktigaste ändringarna
• Samverkan mellan länets näringsliv, offentliga 

organisationer och Örebro universitet.

• Hållbarhet kommer in på flera ställen, t.ex. i de 

strategiska inriktningarna

• Ökat fokus på digitalisering och elkraftsförsörjning 

som konkurrensfördel 



Önskvärt läge
• Samverkan mellan universitet, näringsliv och 

samhälle

• Ett starkt innovationssystem som ökar stärker 

konkurrens kraften

• Konkurrenskraftiga forsknings- och  

innovationsmiljöer

• Life science-sektorn och den högspecialiserade 

vården bidrar till länets tillväxt och attraktionskraft



Strategiska inriktningar 

• Fördjupa långsiktig samverkan mellan relevanta aktörer inom länets 

utpekade innovationsstrategiska prioriteringar för Smart 

Specialisering.

• Utveckla den innovationsstödjande infrastrukturen i länet för att 

stärka framväxten av kunskapsintensiva företag och etableringen av 

internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer.

• Utveckla life science-sektorn med inriktning precisionsmedicin samt 

artificiell intelligens inom nära vård och högspecialiserad vård till 

internationell nivå.



Viktigaste ändringarna
• Smart Specialisering, som tydligt uttryck för den regionala  

innovationspolitiken, - något stärkt.

• Stärkta skrivningar om att koppla den högspecialiserade 

vårdens bidrag till den regionala utvecklingskontexten - bl.a. 

genom att uttrycka AI som en inriktning.



Önskvärt läge
• Barnets bästa i centrum

• En kunskapsregion genom stark samverkan

• Nya former av lärande



Strategiska inriktningar 

• Stärk samverkan mellan olika samhällsaktörer för att 

barn och unga ska få bra förutsättningar att möta sin 

framtid.     

• Öka anställningsbarheten genom ökad samverkan 

mellan  skola och arbetsliv.

• Skapa goda utbildningsmiljöer för utsatta grupper med 

bristfällig eller avbruten utbildning.



Viktigaste ändringarna
• Nuläge och utmaningar: Föräldrarnas utbildningsnivå och andra 

socioekonomiska faktorer är betydande för elevers skolresultat"

• Önskvärt läge: Från "bättre skolresultat och fler medvetna val" till" En 

kunskapsregion genom starkt samverkan". Tydliggör att många 

samhällsaktörer samverkar för detta.

• Strategisk inriktning: från "höj måluppfyllelsen i grund- och 

gymnasieskolan " till  "Stärk samverkan mellan olika samhällsaktörer 

för att barn och unga ska få bra förutsättningar att möta sin framtid" 

• Ett förtydligande av digitalisering.



Önskvärt läge 
• Infrastruktur för kompetensförsörjning och 

livslångt lärande

• Utbildning och efterfrågan matchar varandra

• Kompetensutveckling attraherar arbetskraft

• Vi har nått social sammanhållning och ekonomisk 

konkurrenskraft 



Strategiska inriktningar 

• Möt arbetskraftsefterfrågan i bristyrken och regionala 

styrkeområden. 

• Utveckla stödstrukturer för arbetslivets strategiska 

kompetensförsörjningsarbete.

• Riv hinder för utsatta grupper på arbetsmarknaden.



Viktigaste ändringarna
• Strukturomvandlingen påverkar kompetensbehoven -

Pandemin och digitaliseringen - ökat betydelsen av livslångt 

lärande för omställning och konkurrenskraft.

• Önskvärt läge: Tydlighet vad gäller behov av strukturer för 

livslångt lärande. 

• Styr nu mot god resurseffektivitet, grön omställning kräver 

kompetensutveckling. Området styr nu mot effektmål inom 

alla tre övergripande mål.



Önskvärt läge 
• Alla har möjlighet att forma sina liv

• Ökad delaktighet i samhället

• Socialt företagande och innovation möter 

• samhällsutmaningar

• Blomstrande kulturliv i hela länet



Strategiska inriktningar 

• Skapa goda förutsättningar för ett starkt civilsamhälle, 

en stark folkbildning och sociala företag. 

• Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett 

jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och  

unga i fokus.

• Stärk insatser som bidrar till en inkluderande 

digitalisering och ökad internationell samverkan. 



Viktigaste ändringarna
• Större tydlighet kring socialt företagande, social innovation 

och kultur som egna tydligare rubriker och texter.

• Ny strategisk inriktning: ökat fokus på digitalisering och 

internationell samverkan.

• Önskvärt läge och strategiska inriktningar bidrar till fler 

effektmål än tidigare, bland annat minskad klimatpåverkan 

under god resurseffektivitet.



Önskvärt läge 
• Goda livsvillkor för alla och särskilda insatser för 

utsatta grupper

• En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och 

sjukvård 

• Effektiv samverkan ger vård av hög kvalitet



Strategiska inriktningar 

• Möt utmaningar inom folkhälsoområdet genom lokal, 

regional och interregional samverkan.

• Skapa förutsättningar för goda livsvillkor genom tidiga, 

främjande, förebyggande och individinriktade insatser. 

• Utveckla en tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och 

sjukvård och omsorg genom samverkan utifrån en 

helhetssyn kring den enskilde, där digitaliseringens och 

den tekniska utvecklingens möjligheter nyttjas. 



Viktigaste ändringarna
• Starkare betoning på människors livsvillkor och utsatthet 

istället för att fokusera på individens eget ansvar

• Starkare betoning på främjande och förebyggande arbete 

generellt men även inom vård och omsorg med omställning 

till god och nära vård

• Starkare koppling till ekologisk hållbarhet. Önskvärt läge och 

strategiska inriktningar bidrar till fler effektmål än tidigare.



Önskvärt läge 
• Omställning för minskad klimatpåverkan 

• Utvecklad cirkulär ekonomi

• Effektivt användande av jordens resurser och 

energi



Strategiska inriktningar 

• Uppnå hållbar energiförsörjning genom att öka 

energieffektiviteten och andelen förnybar energi.

• Skapa förutsättningar för en strukturell omställning till en 

cirkulär ekonomi och bioekonomi där vi producerar och 

konsumerar på nya hållbara sätt

• Stärk länets hållbara försörjning av livsnödvändiga 

produkter och tjänster. 



Viktigaste ändringarna
• Klimatutmaningen har fått en tydligare roll. Det lyfts nu i 

rubrik, samt i text. Livsmedel och vatten har blivit en del av ett 

större sammanhang.

• Ökat fokus på cirkulär ekonomi, konsumtion och 

beteendeförändringar

• Två nya strategiska inriktningar



Önskvärt läge 
• En bostadsmarknad i balans

• Attraktiva boendemiljöer skapar social hållbarhet 

• Bra samordning mellan byggande och hållbara 

pendlingsmöjligheter

• Minskad segregation tack vare god 

samhällsplanering 



Strategiska inriktningar 
• Förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande vid en 

växande befolkning och som en utvecklingsfaktor vid en 

minskande befolkning.

• Etablera regional samverkan kring fysisk planering som 

bidrar till att nå ett hållbart Örebro län.

• Förbättra förutsättningarna för levande landsbygder genom 

utbyggnad av digital infrastruktur, platsutveckling samt stöd 

till initiativ som möjliggör ökat distansarbete, 

delningsekonomi och minskat bilberoende.



Viktigaste ändringarna
• Digital infrastruktur

• Arbetsplatsens placering

• Fler kommuner med ökad efterfrågan på bostäder



Önskvärt läge 

• Ett hållbart transportsystem

• En attraktiv kollektivtrafik och integrerade 

arbetsmarknadsregioner 

• Ett attraktivt läge som lockar etableringar och 

investeringar



Strategiska inriktningar 
• Skapa förutsättningar för hållbara resor och transporter 

enligt strukturbilderna.

• Utveckla Örebro län som nod längs nationella och 

internationella transportstråk.

• Säkra en robust tillgång till digital infrastruktur i hela länet.



Viktigaste ändringarna
• Lyft upp hållbarhetsaspekterna så att de kommer först

• Ändrar fokus till den system-förändrande-effekterna av digital 

infrastruktur

• Önskvärt läge och strategiska inriktningar bidrar till fler 

effektmål än tidigare, både inom hög och jämlik livskvalitet 

och god resurseffektivitet.



Önskvärt läge 
• Ett län som är attraktivt att besöka, bo och 

bedriva verksamhet i

• Förbättrad livsmiljö för länets invånare



Strategiska inriktningar 
• Öka tillgängligheten till, utbudet av och samverkan kring 

paketering av natur, kultur och måltidsupplevelser.

• Stärk förutsättningarna för att fler företag ska kunna arbeta 

med hållbar turism. 

• Utveckla digitala förutsättningar och infrastruktur för företag 

och andra organisationer så att upplevelser och 

evenemang kan nå fler.



Viktigaste ändringarna
• Pandemins påverkan – hemestertrenden

• Integrerat hållbarhetsperspektiven tydligare

• Framtida fokus på natur, kultur och måltid

• Reviderade och nya strategiska inriktningar



• Uppföljning för ett utmaningsdrivet 

genomförande

• Samarbetsformer och roller



Remissförfarande

• 20 juni – 30 september

• Partnerskapet

• 29 september
− öppen remisskonferens



Möten

• Idag - 9/6, Regionala samverkansrådet.

Presentation av de stora dragen av remissversionen. 

- Partnerskapet är inbjudna

• 10/12 Regionala samverkansrådet. 

Möjlighet att komma med inspel på förslaget.

- Partnerskapet bjuds in.



Tack

• Frågor?


