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Delaktighet, 
hälsa och 
välbefinnande

God miljö för 
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4 prioriterade  utvecklingsområden

3 perspektiv

Kompetens-
försörjning

Internationalisering

Digital omställning
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Regionala utvecklingsstrategin - Klimat att växa i
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Fokus aktualisering RUS
1. Uppföljning av indikatorer. Vad har hänt?
2. Analys post-corona – vilka konsekvenser, möjligheter och nya utmaningar har pandemin fört 

med sig?
3. Konkretisering (målformuleringar till de fyra prioriterade utvecklingsområdena)

- Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
- God miljö för barn och unga
- Hållbar samhällsplanering
- Stärkt konkurrenskraft 

4. Tydligare koppling till hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Genomgående i texten.
En inledande bild (”strategi-karta”) över hur olika strategier/handlingsplaner och program förhåller 
sig till varandra och RUS.
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Uppföljning arbetsgruppens arbete och kommundialoger

- kontinuerlig analysuppföljning och uppföljning av indikatorer
- genomgång/utvärdering utvecklingsområdena, begrepp, kopplade indikatorer
- resurser utifrån ämne (t ex stödperson för barnkonventionsarbetet i RKL)
- benchmark andra RUSar
- Målformuleringar istället för strategierna, identifierar de viktigaste påverkansfaktorerna och orsakssamband
- Kommundialoger
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De fyra prioriterade utvecklingsområdena
- Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
- God miljö för barn och unga
- Hållbar samhällsplanering
- Stärkt konkurrenskraft 

Digitalisering, Internationalisering, Kompetensförsörjning

 Vad är de viktigaste frågorna, utmaningarna och möjligheterna för er kommun idag och 
vad ser ni runt hörnet?

 Förslag på vad länet gemensamt ska satsa på?
 Hur fungerar RUS för er verksamhet idag?
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Resultat kommundialoger (en tredjedel genomförda)

 Psykisk ohälsa bland unga
 Nära och jämlik vård måste högre upp på agendan
 Anpassat arbetsliv – post-corona (lagstiftning etc)
 Kraftförsörjning
 Kompetensförsörjning
 Vård och omsorg – potential till utveckling med många kvalificerad yrken
 Förbättrad infrastruktur
 Dyrt kapital (för investeringar)
 Gröna investeringar, skogsindustrin och EU
 Digitala omställningen – bredband, utveckla digitala processer
 Satsa på attraktivitet
 Förpacka naturturismen
 Näringslivsutveckling – förnyelse i strukturen, stöd till nya invånare



Nationell strategi för 
hållbar regional 
utveckling i hela landet 
2021–2030 

Näringsdepartementet 8



• omställning till en hållbar utveckling i alla 
delar av landet

• att minska klyftor och stärka 
utvecklingskraften i städer, tätorter samt 
gles- och landsbygder

• att förbättra möjligheterna att bo, leva och 
verka i hela landet

• stärkt konkurrenskraft för näringslivet

Strategin ska bidra till…

9Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 



• den långsiktiga inriktningen för den regionala 
utvecklingspolitiken 

• vägledande för inriktningen av regionernas 
regionala utvecklingsstrategier

• styrande för vad de statliga medlen för regionalt 
utvecklingsarbete får användas till

Strategin är…

10Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 

Strategin ska även…
• främja medverkan från statliga myndigheter 



Hållbar regional utveckling i hela landet
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Stora samhälls-
förändringar i 
Sverige och 
omvärlden

Omställning 
till ett hållbart 
samhälle

Behov av ett 
territoriellt 
perspektiv

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 



Prioriteringar:
• Väl fungerande infrastruktur 

för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande 

• Utvecklat regionalt komp-
etensförsörjningsarbete

Prioriteringar:
• Omställning genom starka 

regionala innovations-
system och smart 
specialisering

• En konkurrenskraftig, 
cirkulär och biobaserad 
samt klimat- och miljö-
mässigt hållbar ekonomi 

• Tillvarata digitaliseringens 
möjligheter

• Ett gott näringsklimat med 
goda ramvillkor och väl 
fungerande 
kapitalförsörjning

• Internationalisering, 
investeringsfrämjande och 
ökad export

Prioriteringar:
• Förbättrad tillgång till 

snabbt bredband och ökad 
digital användning 

• Tillgänglighet genom 
hållbara transportsystem

12

Likvärdiga möjligheter till 
boende, arbete och 
välfärd i hela landet

Kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling 
i hela landet

Innovation och förnyelse 
samt entreprenörskap 
och företagande i hela 
landet

Tillgänglighet i hela 
landet genom digital 
kommunikation och 
transportsystemet

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 

Prioriteringar:
• Hög livskvalitet med goda 

och attraktiva livsmiljöer 
• God samhällsplanering
• God tillgång till kommersiell 

och offentlig service

Fyra strategiska 
områden 



Prioriteringar:
• Väl fungerande infrastruktur 

för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande 

• Utvecklat regionalt komp-
etensförsörjningsarbete

Prioriteringar:
• Omställning genom starka 

regionala innovations-
system och smart 
specialisering

• En konkurrenskraftig, 
cirkulär och biobaserad 
samt klimat- och miljö-
mässigt hållbar ekonomi 

• Tillvarata digitaliseringens 
möjligheter

• Ett gott näringsklimat med 
goda ramvillkor och väl 
fungerande 
kapitalförsörjning

• Internationalisering, 
investeringsfrämjande och 
ökad export

Prioriteringar:
• Förbättrad tillgång till 

snabbt bredband och ökad 
digital användning 

• Tillgänglighet genom 
hållbara transportsystem
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Likvärdiga möjligheter till 
boende, arbete och 
välfärd i hela landet

Kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling 
i hela landet

Innovation och förnyelse 
samt entreprenörskap 
och företagande i hela 
landet

Tillgänglighet i hela 
landet genom digital 
kommunikation och 
transportsystemet

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 

Prioriteringar:
• Hög livskvalitet med goda 

och attraktiva livsmiljöer 
• God samhällsplanering
• God tillgång till kommersiell 

och offentlig service

Våra fyra prioriterade utvecklingsområden
- Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
- God miljö för barn och unga
- Hållbar samhällsplanering
- Stärkt konkurrenskraft 



Prioriteringar:
• V l fungerande infrastruktur 

för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande 

• Utvecklat regionalt komp-
etensförsörjningsarbete

Prioriteringar:
• Omställning genom starka 

regionala innovations-
system och smart 
specialisering

• En konkurrenskraftig, 
cirkulär och biobaserad 
samt klimat- och miljö-
mässigt hållbar ekonomi 

• Tillvarata digitaliseringens 
möjligheter

• Ett gott näringsklimat med 
goda ramvillkor och väl 
fungerande 
kapitalförsörjning

• Internationalisering, 
investeringsfrämjande och 
ökad export

Prioriteringar:
• Förbättrad tillgång till 

snabbt bredband och ökad 
digital användning 

• Tillgänglighet genom 
hållbara transportsystem
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Likvärdiga möjligheter till 
boende, arbete och 
välfärd i hela landet

Kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling 
i hela landet

Innovation och förnyelse 
samt entreprenörskap 
och företagande i hela 
landet

Tillgänglighet i hela 
landet genom digital 
kommunikation och 
transportsystemet

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 

Prioriteringar:
• Hög livskvalitet med goda 

och attraktiva livsmiljöer 
• God samhällsplanering
• God tillgång till kommersiell 

och offentlig service

Våra fyra prioriterade utvecklingsområden
- Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
- God miljö för barn och unga
- Hållbar samhällsplanering
- Stärkt konkurrenskraft 

Stärkt 
konkurrenskraft 

Stärkt 
konkurrenskraft 

Stärkt 
konkurrenskraft 

Hållbar 
samhällsplanering

Delaktighet, 
hälsa, 
välbefinnande 

God miljö för 
barn och unga

Delaktighet, 
hälsa, 
välbefinnande 
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