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Uppföljning som grund för agerande

Nuläge





NULÄGE

• Ökad inkludering 

• Stärka barn och ungas 

förutsättningar att möta 

sin framtid 

• Omställning till ett 

långsiktigt hållbart 

näringsliv och en cirkulär 

ekonomi 

K R A F T SAMLINGAR

ÖNSKVÄRT LÄGE

Kraftsamlingar



Ökad inkludering

Källa: SCB

• Andel med eftergymnasial 

utbildning ökar

• Andel kunskapsintensiva 

företag ökar

• Högre förtroende hälso- och 

sjukvård

• Lägre sysselsättningsgrad 

under pandemin

• Färre arbetslösa

… men stora skillnader mellan 

kvinnor/män, inrikes/utrikes födda, 

inom länet
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Ökad inkludering: Resultat av RUS-arbetet

• Ökad samverkan kring nära vård, 

hälsa och psykisk hälsa

• Fler yrkesvuxutbildningar utifrån 

arbetslivets behov

• Ökad samverkan mellan skola och 

arbetsliv med syfte att fler fullföljer 

utbildning

• Kulturen har utvecklats och nått nya 

målgrupper. 



Stärka barn och ungas förutsättningar 

att möta sin framtid
• Framtidstro och hälsotillstånd 

ökar, men har minskat under 

pandemin

• Trygghet och tillit har minskat

• Andel barn i ekonomiskt 

utsatta familjer ökar

• Lägst behörighet till 

gymnasiet i riket

• Andel som slutfört 

gymnasieutbildning ökar
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Stärka barn och ungas förutsättningar 

att möta sin framtid: Resultat av RUS-

arbetet

• Ökat fokus på barns psykiska hälsa.

• Ökad samverkan i länet 

… för att ge barn och unga rätt 

förutsättningar att möta sin framtid, med 

det långsiktiga målet om ökad 

måluppfyllelse i skolan.



Omställning till ett långsiktigt hållbart 

näringsliv och en cirkulär ekonomi
• Investeringar i FoU har ökat

• Företagsetableringar har ökat

• Fler nystartade företag och färre konkurser

• Antal gästnätter minskade kraftigt under 

pandemin

• Produktionsvärdet för areella näringar ökar

• Jordbruksmarken fortsätter minska

• Produktiviteten ökar

• Energieffektiviseringen har gått tillbaka 

något

• Utsläpp av växthusgaser minskar för 

långsamt

Utsläpp av växthusgaser, CO2-ekvivalenter ton/år



Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv 

och en cirkulär ekonomi: Resultat av RUS-arbetet 

• Sveriges grönaste industriprojekt – skapar över 200 nya 

gröna jobb 

• Energieffektivisering hos företag sker i allt större grad

• Lagändring för energidelning mellan fastigheter.

• Åtgärder för en snabbare busstrafik i Örebro stad, utökat 

reseutbud för tågtrafiken i Mälardalen och fortsatt arbete 

med hållbara bränslen.     

• Ökat fokus på utbyggnad av digital infrastruktur

• Ett industriellt utvecklingscentrum har initierats i länet

• Fortsatt mobilisering runt AI bidrar till ökad 

omställningstakt och till datadriven samhällsutveckling

• Långsiktigt strategiskt arbete med att främja det unga 

entreprenörskapet har lett till att entreprenörskapet hos 

barn och unga är starkt. 



Omvärldstrender

• Större omvärldstryck på regionerna

• Näringslivet och arbetsmarknaden i omvandling

• Klimatutmaningen kräver omställning

• Demografiska utmaningar

• Städerna växer, landsbygderna har slutat minska

• Ökade klyftor i samhället

• Oförutsedda händelser ställer högre krav på 

omställningskapacitet



EU-nivå och nationell nivå

EU-nivå

• Gröna omställningen

• Digitalisering

• Ökat fokus på sjukvård

• Sociala pelaren

• Återhämtning efter 

Coronapandemin

Nationell nivå

• Hållbar regional utveckling i 

hela landet

• Stärkt uppdrag 

kompetensförsörjning

• Nationell plan infrastruktur

• Elektrifiering

• Sammanhållningspolitiken



Behov av

förflyttningar 

• Ökad omställningstakt

• Ökad elektrifiering

• Säkrad energiförsörjning

• Fossiloberoende

• Säkrad livsmedelsförsörjning

• Likvärdiga förutsättningar

• Bra uppväxtvillkor för barn och unga

Attraktivitet för kompetens och etableringar NULÄGE

K R A F T SAMLINGAR

ÖNSKVÄRT LÄGE



Insikter – RUS-

genomförande
• Behov av resiliens och 

utvecklingskapacitet

• Hindrande strukturer för 

utvecklingsprocesser

• Utmaningen i fokus

• Komplexa utmaningar 

kräver ett systematiskt 

utforskande



Viktiga perspektiv

Jämställdhet Barn och unga

Internationellt 
samarbete

Inkludering

Att tänka 
nytt



Från ord till handling

• Utmaningsdrivet, över områden och organisationer

• Nya samverkansformer

• Uppföljning grund för agerande

• Förståelse för hur allt hänger ihop

• Innovativa arbetssätt

• Tillit, mod och beredskap

• Likvärdiga förutsättningar i hela länet



Diskussionsfrågor

• Hur kan RUS och RUS-uppföljningen göra skillnad på 

hemmaplan och tillsammans?

• Hur skulle vi kunna jobba annorlunda tillsammans i länet för 

att nå längre än vad vi kan nå själva i våra egna 

organisationer?


