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Regionalt utvecklingsansvar (RUA)

• arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i Dalarna

• samordna insatser för att genomföra denna strategi

• besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas

• utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram

• följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till 
regeringen

• upprätta och fastställa länsplanen för transportinfrastruktur

Lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) 

Förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583)
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Regionala utvecklingsuppdraget

Det regionala utvecklingsansvaret (RUA) är kärnuppdraget

Med RUA följer även:

• att ta vara på statens initiativ i form av särskilda uppdrag

• att bedriva påverkansarbete för Dalarnas utveckling  

• att leda regionala utvecklingsprojekt (projektägare)

Regional utveckling omfattar mera än den verksamhet som finns inom 
den regionala utvecklingsförvaltningen!
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Uppdragets utmaningar
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• Inre utmaning

- olika perspektiv 

och logiker

• Yttre utmaning

- leda genom 

samordning

• Nationellt samspel



Olika perspektiv och logik
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Hälso- och sjukvård

• Fokus på egen verksamhet

• Inåtriktad styrning

• Stegvis utveckling

• Evidens 

0-fel

• Driftsfrågor 

- här och nu

• Bygga vårdcentral

• Operationer, mediciner…

Regional utveckling

• Fokus på Dalarna (territoriet)

• Utåtriktad samordning

• Projekt och nätverk 

• Lärande/experiment 

OK att ”misslyckas”

• Skapar förutsättningar 

- på längre sikt

• Bygga strukturer, ex innovationssystem

• Kommunikation, samtal, dialog



Resurser

• 1:1 = ca 75 miljoner kr (95% av länsanslaget 1:1)

• ERUF+ESF = ca 50 miljoner kr (2019)

• Länsplan transportinfrastruktur = 90-95 miljoner kr/år

• Särskilda utlysningar från staten

• Expertkompetens
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Organisation
RUF
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Näringslivsutveckling SamhällsbyggnadStrategi och finansiering

Ledning

• Dalastrategiprocess 

inkl uppföljning och 

återrapportering till staten

• Analys

• Hållbarhetsperspektiv 

(klimat, miljö, jämställdhet)

• EU/internationella perspektiv

• Projektfinansiering

• Företagsstöd

• Entreprenörskap och 

företagande

• Forskning och innovation

• Kompetensförsörjning och 

arbetsmarknad

• Pågående projekt

• Infrastruktur

• (Regional fysisk planering)

• Digitalisering

• Bredbandsutbyggnad

• Landsbygdsfrågor och 

regionalt serviceprogram 

• Ung i Dalarna inkl Miljöting

• Energikontor Dalarna

• Pågående projekt



Vad gör RUF?
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REGIONALA 

UTVECKLINGS-

NÄMNDEN

Trafikverket

Tillväxtverket

Länsstyrelsen

Företagsfrämjare

Enskilda företag

Utbildningsanordnare

Intresseorganisationer

• Bereder ärenden och 
tar fram förslag till 
beslut

• Analyserar och 
kunskapar

• Omvärldsbevakar
och nätverkar

• Leder processer och 
projekt

• Följer upp och 
återrapporterar

Högskolan 

Dalarna

Närings-

departementet

Avesta

Borlänge

Falun Gagnef

Hedemora

Leksand Ludvika

Malung-Sälen

Mora Orsa Rättvik

Smedjebacken

Säter Vansbro

Älvdalen
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Uppdrag

2018

2030



Prioriterat enligt regionplanen

• Påbörja arbetet med att ta fram en ny Dalastrategi som är följsam 
mot kommande strategi på EU-nivå

• Verka för en utbyggnad av Dalabanan med förkortad restid

• Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra det regionala 
utvecklingsarbetet

• Stärka samverkan med Högskolan Dalarna

• Verka för flera yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) i Dalarna

• Inrätta ett forum för samverkan med statliga myndigheter

• En tydligare och öppnare samrådsprocess med kommunerna
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Framtiden

• Dalastrategin – en process med bred delaktighet!

• Utvecklad samverkan

• Vidareutveckling av den egna organisationen
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Lästips
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https://tillvaxtverket.se/vara-

tjanster/publikationer/publikationer-

2018/2018-10-19-politik-for-utvecklingskraft-i-

hela-sverige.html

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/fler
nivastyrning-i-praktiken.html

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2018/2018-10-19-politik-for-utvecklingskraft-i-hela-sverige.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/flernivastyrning-i-praktiken.html


Kontakta oss

• Förvaltningschef
Elsmari Julin
elsmari.julin@regiondalarna.se, 070-523 72 57

• Enhetschef Näringslivsutveckling
Hans Pontusson
hans.pontusson@regiondalarna.se

• Enhetschef Samhällsbyggnad
Amelie Sahlin
amelie.sahlin@regiondalarna.se

• T.f. enhetschef Strategi och finansiering
Pär Jonsson
par.jonsson@regiondalarna.se
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