
En ny Dalastrategi

- Dalarnas regionala utvecklingsstrategi (RUS)

Hur har processen sett ut och vad har vi fått med oss?



Hur har processen sett ut?

o RUS-dialog Beredningen för Dalarnas utveckling, 15 januari

o Tematiska dialoger, november 2019 – mars 2020

o Kommundialoger, februari – mars 2020

o Skrivandefas, vår och sommar 2020

o Tematiska dialoger, augusti – september 2020

o RUS-dialog Beredningen för Dalarnas utveckling, 30 september

o Politisk process varvat med skrivande, september – november 2020

Samt en löpande intern process som har involverat hela regionala utvecklingsförvaltningen, inte 
minst en arbetsgrupp om tio strateger som representerar olika verksamhetsområden.
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Vad har vi fått med oss?
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Gruppdiskussion Beredningen för Dalarnas utveckling, 
15 januari

- Nyckelord för att beskriva hållbar regional tillväxt i ett dalaperspektiv

o tillgänglighet, sammanhållning, naturnära, bredd, 

skapandekraft, öppenhet, tradition, nyskapande, kreativitet, kultur

o tillsammans (regioner, kommuner, befolkning), diversifiering/mångfald, gemensamma 
målbilder och prioriteringar, Sverige i miniatyr

o utvecklingsbenägna, ökad kontakt/dialog/samverkan med vår omvärld, kulturutbud, 
folkhälsa

o hållbarhet (socialt, ekonomiskt, miljömässigt), långsiktighet, god servicenivå, 
infrastruktur, kollektivtrafik, omvärldsorientering, kompetensförsörjning, lokala 
arbetsmarknader, bredbandsutbyggnad, innovation
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Tematiska dialoger, november 2019 – mars 2020

Några inspel: 

• Nuvarande RUS för bred, ingen riktning/prioritering. Behov av att spetsa till och 
tydliggöra! 

• Viktigt att skilja på verksamhetsområden och horisontella frågor

• Dalastrategin skulle nog må bra av att det finns ett eget avsnitt om uppföljning och 
utvärdering

• Behov av att tydliggöra rollfördelningen, men också ställa krav på samverkan

• Viktigt att definiera begreppen och visa på en röd tråd.

• Agenda 2030 är viktig. ”Inte bara prata miljö utan också ekonomisk och social 
hållbarhet". 

• Vi skulle behöva prata med EN tydlig röst. 
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Kommundialoger februari – mars 2020
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Deltog gjorde bland annat: 

- Representanter från KS.

- Tjänstepersoner från framförallt 
näringsliv och samhällsbyggnad 
men också socialförvaltning, 
utbildning, vård/omsorg och 
ungdomsfrågor.

- Representanter för Företagarna, 
LRF, näringsliv.



Vilka är de största utmaningarna? 
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Målbild
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Vad behöver göras? 
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Hur ska det göras? 
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Vår & sommar 2020

- Texter tas fram, diskuteras i olika forum och utvecklas. 
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Tematiska dialoger (fas 2) augusti – september 2020

- förslag på text utgör bas för samtalen
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o Tjänstepersoner inom samhällsbyggnad genom Hållsams

referensgrupp 28 aug

o Länsstyrelsen, chefsgrupp 31 aug

o Högskolan Dalarna 2 sep

o Kommundirektörer 4 sep (inställt)

o Kultur- och bildning 8 sep

o Landsbygdsutvecklare genom RSP-grupp 8 sep

o Entreprenörskapsrådet 9 sep

o Kompetensförsörjningsgrupp 11 sep

o Integration genom Vägen in 15 sep

o Näringslivschefer 16 sep

o Energiintelligent Dalarna 23 sep

o Myndighetsnätverk 24 sep

o Kollektivtrafiken 28 sep

Bra med hållbarhet i fokus

Balansgång utmaningar – möjligheter

Det behövs spets

Koppling till andra strategier vara tydlig

Resiliens är viktigt

Platsbaserad utveckling är bra

Det behövs mod i genomförandet



Dialog, Beredningen för Dalarnas utveckling, 30 sep – 1 okt

- förslag på text utgör bas för samtalen

• Vad är er samlade uppfattning om förslaget?

Våra styrkor och särdrag behöver lyftas fram. Det behöver synas tydligare att det är Dalarnas strategi. 
Tydligare målbild önskas - men det kanske kommer i understrategier och handlingsplaner? Lyft fram önskad 
position inom strategiska områden. Dokumentet är i stort sett bra, bör kompletteras med tydligare skrivningar 
inom vissa områden.

• Hur ser ni på relevansen av principerna för genomförandet?

Bra. Relevanta. Vi behöver peka ut aktörer, och involvera dem. Lyfta blicken kring vilka samarbeten som är 
viktiga och varför. 

• Vad tycker ni om målområdena som föreslås? Hur väl fångar skrivningarna för länet gemensamma 
utmaningar?

Dom fångar utmaningarna på ett bra sätt. Tydligare målbild, vad vill vi uppnå? Prioriteringar och positioner är 
centrala i ett strategi. Vi måste våga vara konkreta. Behöver förstärka vikten av god välfärd, ex för näringsliv 
och kompetensförsörjning.

• Har ni några tankar kring genomförandet? 

Viktigt att locka till lokalt ägandeskap. Kan strategin tydligare beskriva aktörer och ansvarsområden? Hur 
många understrategier och handlingsplaner tänker man sig? Bra att det följs upp, det gjordes inte med förra. 
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