Ny Regional Utvecklings Strategi (RUS)
”Dalastrategin”
Idé till disposition och beskrivning av tänkt innehåll
samt
frågeställningar till grund för dialog
Utkast, 2020-02-12

Idé till disposition för nya Dalastrategin
1.

Inledning ”Det här är Dalarna”

2.

Uppdraget / Syfte m RUS

3.

Övergripande mål: Hållbar regional tillväxt och utveckling

4.

”Processen” (oklar rubrik)

5.

Målområden / huvudutmaningar

På efterföljande bilder
beskrivs kort varje
avsnitt.

5.1 Social hållbarhet
5.2 Ekologisk hållbarhet
5.3 Ekonomisk hållbarhet

6.

Våra verktygslådor

7.

Vad behöver göras?

8.

Från ord till handling
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Obs!
Preliminära
rubriker
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1. Inledning ”Det här är Dalarna”
Berättelsen om / beskrivning av Dalarna (hur historien och olika
förutsättningar har gjort Dalarna till vad det är idag, men också en
framåtblick hur Dalarna påverkas av olika förändringskrafter).
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2. Uppdraget / syfte med RUS
Ramar som vi har att förhålla oss till:
Vad är en regional utvecklingsstrategi (RUS) enligt förordningen om regionalt
tillväxtarbete?
•

Samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet.

•

Ska innehålla mål, inriktningar och prioriteringar på lång sikt.

•

Strategin ska bidra till samverkan mellan län, och aktörer på lokal, regional,
nationell och internationell nivå.

•

Vara vägledande i regionens arbete med strukturfondsprogram, samt i arbetet
med att konstruera andra typer av regionala strategier och program.

•

Ska upprättas utifrån en analys av utvecklingsförutsättningarna i länet.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser,
strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet.
Den regionala utvecklingsstrategin är en pusselbit i det som brukar kallas för flernivåstyre, den röda tråd som binder samman
strategier på lokal, regional, nationell och internationell nivå (se figur).
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Forts. 2. Uppdraget / syfte med RUS
Våra egna ramar:
• 2030 är det år vi tar sikte på men RUS:en ska framförallt ses som ett långsiktigt planeringsinstrument.
• Det är människorna som bor, verkar och vistas i Dalarna som är målgrupp för det regionala
utvecklingsarbetet. Målgrupp för den regionala utvecklingsstrategin är däremot i första hand offentlig
sektor, näringslivet, akademin och det civila samhället som alla tillsammans med människorna i Dalarna
påverkar förutsättningarna för en hållbar regional tillväxt och utveckling.
• Arbetet ska leda till måluppfyllelse av politikområdet regional utveckling och tillväxt. Omfattande
verksamhet bidrar till länets utveckling utan att vara regionalt utvecklingsarbete. Det är verksamheter som är
definierade inom egna politikområden, som exempelvis kulturpolitik och hälso- och sjukvårdspolitik. Det är
bland annat det dagliga arbetet inom vård, skola och omsorg, eller kollektivtrafiken. Här har olika aktörer
mer tydligt definierade roller och tar ansvar för sina delar för att samhället ska fungera som förväntat. Dessa
uppdrag är inte varandras motsatser, snarare varandras förutsättningar.
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3. Övergripande mål:
Hållbar regional tillväxt och utveckling
Vi sätter hållbarhet i fokus.
 Social hållbarhet

Frågeställning för dialog:
Vad innebär ”hållbar
regional tillväxt och
utveckling” i ett
dalaperspektiv?

 Ekologisk hållbarhet
 Ekonomisk hållbarhet

RUS:en blir med detta också en beskrivning av vad vi i Dalarna gör
inom politikområdet regional utveckling och tillväxt för att bidra till att
målen i Agenda 2030 nås.

Några utgångspunkter:
• Jämställdhet är en grundläggande rättighet men också nödvändigt
för länets utveckling.
• Mångfald skapar tillväxt.
• Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion.
2020-02-12
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4. ”Processen” (oklar rubrik)
Det här avsnittet handlar om processen – hur vi behöver
arbeta och tänka för att nå våra mål.
För att ställa om till ett mer hållbart samhälle behöver vi
arbeta med strukturförändring, det handlar om att se helheten
av ett problem/en utmaning. Angreppssättet är
”utmaningsdriven utveckling”.

Fråga för dialog: Vad är
det viktigaste för ett
framgångsrikt
genomförande av
Dalastrategin?

Samhället är i ständig förändring. Det gör att vi behöver stärka
vår förmåga att hantera dessa förändringar.
Vi behöver samverka / jobba tillsammans mot gemensamma
mål.

2020-02-12
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5. Målområden / huvudutmaningar
Utifrån det övergripande målet ”hållbar regional tillväxt och utveckling”
ser vi tre målområden / huvudutmaningar:
5.1 Social hållbarhet
5.2 Ekologisk hållbarhet

5.3 Ekonomisk hållbarhet

2020-02-12
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6. Våra verktygslådor
Vi ser några strategiska områden som prioriterade att kraftsamla kring för att nå en
hållbar regional utveckling. Vi tänker oss att detta är våra verktygslådor:
o Likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd
o Klimatanpassning och energiomställning
o Hållbar tillgänglighet, digitalt och i transportsystemet

Missar vi något
genom att lyfta just
dessa
verktygslådor?

o Förutsättningar för innovation och omställning, samt entreprenörskap och
företagande
o Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Som redan beskrivits finns omfattande verksamhet bidrar till länets utveckling, utan
att ligga inom politikområdet regional utveckling och tillväxt.

2020-02-12
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7. Vad behöver göras?

Se senare bild
”Frågor till grund för
dialog”.

2020-02-12
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8. Från ord till handling
Tänkbara underrubriker:
Samarbetsformer och roller
Understrategier och handlingsplaner

Finansiering
Uppföljning och lärande
o Hur ser utvecklingen ut inom målområdena? Regionala
utvecklingen - kopplar mot effektmål.
o Hur sker genomförandet? Regionala utvecklingsarbetet - kopplar
mot processmål.

2020-02-12

11

Frågor till grund för dialog
Vilka är er kommuns
största utmaningar?
Vilka av dessa utmaningar
ser ni är särskilt angelägna
att hantera regionalt?

Vad är det viktigaste
för ett framgångsrikt
genomförande av
Dalastrategin / hur ska
det göras?

Övergripande mål:
Hållbar regional tillväxt
och utveckling.

Vilka är dom största
utmaningarna?
Vad behöver göras?

(sociala, ekologiska och
ekonomiska aspekter)

Vad innebär det i ett
dalaperspektiv
Hur ser vi Dalarna 2030?

2020-02-12
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Tidplan
Slutet av april,
förslag till
remissversion
klart

Februari

Kommundialoger
och tematiska
dialoger

April

Remissperiod
Juni-augusti

Juni

14 maj beslut i
RUN om remiss

25 nov RF
fastslår ny RUS

September

November

21 okt beslutar
RUN om RUS:en
ska skickas till RF

