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Vägvisare till framtiden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Region Örebro län har uppdrag från regeringen att ta fram en strategi för länets utveckling, vi kallar den RUS. I uppdraget ingår att:Ta fram RUS, i bred dialog med samhällets aktörerSamordna genomförandetFölja uppBidra till lärande – Partnerskapet för regional utveckling lär tillsammans genom att planera-genomföra-följa upp o analysera-förbättraÖrebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. 17 organisationer – kommuner, universitet, Handelskammaren, länsstyrelsen och civilsamhället som företräds av Örebro läns idrottsförbund – ingår i Partnerskapet som arbetar tillsammans för att nå målen i strategin. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Visionen är att vara Sveriges hjärta - En pulserande och attraktiv region för alla



Örebro län bidrar till Agenda 2030

Presentatör
Presentationsanteckningar
RUS-arbetet är Örebro läns bidrag till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030Vi har 10 prioriterade områden och fyra genomsyrande perspektiv som svarar mot innehållet i de 17 globala målen.De tre övergripande målen i RUS beskriver hur vår regionala utvecklingsstrategi bidrar inom de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Genom att hela tiden sträva efter stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet styr vi mot en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. De tre dimensionerna är beroende av varandra och behöver balanseras. 



Tillsammans
• Vi har tagit fram RUS tillsammans
• Vi genomför RUS tillsammans
• Vi följer upp RUS tillsammans
• Vi finansierar insatser tillsammans
• Vi firar framgångarna tillsammans

Region Örebro län leder arbetet.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Välj bild 4 eller 5Vilka är det som genomför RUS:en och gör verklighet av strategin?Partnerskapet för regional utveckling: 12 kommunerna, Örebro universitet, Handelskammaren Mälardalen, Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro läns idrottsförbund och Region Örebro länSamverkan är vår metod – både i samverkansprojekt och genom satsningar i egna organisationenVi har tagit fram RUS tillsammansVi genomför RUS tillsammansVi följer upp RUS tillsammansVi finansierar insatser tillsammansVi firar framgångarna tillsammans�Region Örebro län leder arbetet



Örebroregionen 
−Sveriges hjärta
En attraktiv och 
pulserande region 
för alla

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad har vi då enats om i Örebro län?Vår vision är att Örebroregionen ska vara Sveriges hjärta, en attraktiv och pulserande region för alla.Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att stärka konkurrenskraften och att bidra till hållbar regional tillväxt och utveckling i Örebro län. För att nå dit behöver vi agera smart, jämställt och hållbart genom samverkan – det vill säga att både enskilt och tillsammans sträva mot våra övergripande mål: stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet. Och de är beroende av varandra.Hållbarhet är inte bara ett ord i tiden, det innebär också en strategisk väg för tillväxt och utveckling. När vi tillsammans strävar mot samma mål är allt möjligt.Vi har också enats om att samverka inom 10 prioriterade områden för att nå alla tre övergripande målen.



Utgångspunkter i vårt arbete

Jämställdhet
är en potential 
för tillväxt

Barn och unga
alla har rätt till en 
trygg uppväxt och 
framtidstro

Integration är en 
del av lösningen 
för att nå våra 
övergripande mål

Internationella 
samarbeten 
ett krav för hållbar 
regional tillväxt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har fyra viktiga utgångspunkter: Jämställdhet är en potential för tillväxtBarn och ungaIntegration är en del av lösningen för att nå våra övergripande målInternationellt samarbeteDetta ska genomsyra det regionala utvecklingsarbetet.Om du vill kan du utveckla:Jämställdhetsintegrering i allt vi gör Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett nationellt prioriterat mål och en förutsättning för utveckling.För att nå vår vision använder vi jämställdhetsintegrering i hela den regionala utvecklingsstrategin och i det faktiska utförandet. Jämställdhet är en potential till tillväxt och hållbar utveckling.Barn och ungaEn viktig utgångspunkt för hållbar utveckling är generationsperspektivet. Den utveckling som tillfredsställer dagensbehov får inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Därför är barn- och ungdomsperspektivetcentralt i strategins genomförande och för att uppnå en hållbar utveckling.Barns och ungas uppväxtvillkor är ett prioriterat område för att nå folkhälsomålet: att skapa förutsättningar för en godhälsa på lika villkor för hela befolkningen och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter både utifrån ett barnperspektivoch barnets egna perspektiv. Integration - en möjlighet och utmaningAlla människor ska känna sig som en del av det svenska samhället och kunna vara med och bidra, oavsett var de är föddaeller vilken bakgrund de har. Detta är en utgångspunkt i det regionala utvecklingsarbetet.I länet råder ett allt större underskott på personer i arbetsför ålder vilket om inget görs kommer att innebära stora samhällsproblem.Att det kommer personer till länet utifrån är därför av stor vikt. På grund av världsläget tog Örebro län emoten stor andel asylsökande under 2015. En viktig utmaning är att länets olika samhällsaktörer kraftsamlar för att få tillstånd en positiv utveckling med utbildningar, arbetstillfällen och integration.Internationella samarbeten – ett krav för hållbar regional tillväxtLänets utmaningar är inte geografiskt isolerade. En hållbar regional tillväxt och utveckling kräver därför internationelltsamarbete. Genomförande sker visserligen regionalt, men resultat blir endast möjligt i ett internationellt samarbete. Därförär det viktigt att de insatser vi genomför i länet tar hänsyn till ett internationellt perspektiv. Internationellt arbete stärkerlänets konkurrenskraft genom ny kunskap och samverkan med olika aktörer i andra länder. För det arbetet utgör FN:sglobala mål, Östersjöstrategin och gemensamma EU-strategier de viktigaste internationella ramarna för länets utveckling.



Alla behöver bidra!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Alla behöver bidra. Region Örebro län bidrar på två sätt, dels genom att möjliggöra samverkan och samverkansprojekt och dels genom insatser i den egna verksamheten, t ex Hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik osv. Utöver att ta fram och genomföra handlingsplaner inom olika områden i RUS så kan genomförandet av RUS illustreras så här: Vi arrangerar Två större RUS-övergripande konferenser, en på vår/vintern och en på sensommarenfredagsakademierOmrådesdagar/konferenserNätverksmöten osvVi genomför också dialogmöten med alla organisationer i Partnerskapet för regional utveckling varje år, i oktober och november



Alla kan bidra
• Förbättra skolresultaten
• Säkra kompetensförsörjningen
• Inkludera utrikes födda
• Ställa om till fossilfrihet
• Stärka näringslivets möjligheter

att möta framtidens efterfrågan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta är några exempel på utmaningar för Örebro län där vi kan vara med och bidraFörbättra skolresultatenSäkra kompetensförsörjningenInkludera utrikes föddaStälla om till fossilfrihetStärka näringslivets möjligheter att möta framtidens efterfrågan



Område 1. 
Näringsliv och entreprenörskap

Insatser och aktiviteter ska bidra till

Presentatör
Presentationsanteckningar
(Den här och nästa bild beskriver hur varje område för samverkan hör ihop med RUS)Inom Område 1. �Näringsliv och entreprenörskapVåra insatser och aktiviteter ska bidra tillStark konkurrenskraft, Hög och jämlik livskvalitet och God resurseffektivitetI allt vi gör har vi med oss fyra utgångspunkterJämställdhet är en potential för tillväxtBarn och ungaIntegration är en del av lösningen för att nå våra övergripande målInternationellt samarbete



Område 1. 
Näringsliv och entreprenörskap

Önskvärt läge 2030
• Örebro län har ett starkt näringsliv, ett högt entreprenörskap

och är attraktivt för etableringar och investeringar.

Strategiska inriktningar
• Skapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag.
• Öka internationaliseringsgraden och kunskap i näringslivet.
• Underlätta etableringar, investeringar och finansieringsmöjligheter.

Presentatör
Presentationsanteckningar
(Den här och nästa bild beskriver hur varje område för samverkan och ev. handlingsplan hör ihop med RUSens övergripande mål, önskvärt läge och strategiska inriktningar)Område 1. i RUS Näringsliv och entreprenörskap beskriver ett önskvärt läge till 2030 och tre strategiska inriktningarÖnskvärt läge 2030Örebro län har ett starkt näringsliv, ett hög entreprenörskap och är attraktivt för etableringar och investeringar.Strategiska inriktningarSkapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag.Öka internationaliseringsgraden och kunskap i näringslivet.Underlätta etableringar, investeringar och finansieringsmöjligheter.



1. Näringsliv och entreprenörskap

Önskvärt läge 2030
• Örebro län har ett starkt näringsliv, ett högt entreprenörskap och är attraktivt för

etableringar och investeringar.

Strategiska inriktningar
• Skapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag.
• Öka internationaliseringsgraden och kunskap i näringslivet.
• Underlätta etableringar, investeringar och finansieringsmöjligheter.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Område 1 i RUS Näringsliv och entreprenörskap beskriver ett önskvärt läge till 2030 och tre strategiska inriktningarÖnskvärt läge 2030Örebro län har ett starkt näringsliv, ett hög entreprenörskap och är attraktivt för etableringar och investeringar.Strategiska inriktningarSkapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag.Öka internationaliseringsgraden och kunskap i näringslivet.Underlätta etableringar, investeringar och finansieringsmöjligheter.



2. Innovationskraft och specialisering

Önskvärt läge 2030
• Ett starkt innovationssystem och en högspecialiserad vård bidrar till ökad 

konkurrenskraft och skapar attraktionskraft. 

Strategiska inriktningar
• Fördjupa samverkan inom innovationsstrategiska samarbeten. 
• Utveckla innovationsstödjande infrastruktur. 
• Stärka universitetssjukvården och den högspecialiserade vården.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Område 2 i RUS Innovationskraft och specialisering beskriver ett önskvärt läge till 2030 och tre strategiska inriktningarÖnskvärt läge 2030Ett starkt innovationssystem och en högspecialiserad vård bidrar till ökad konkurrenskraft och skapar attraktionskraft. Strategiska inriktningar• Fördjupa samverkan inom innovationsstrategiska samarbeten. • Utveckla innovationsstödjande infrastruktur. • Stärka universitetssjukvården och den högspecialiserade vården.



3. Kunskapslyft och utbildning

Önskvärt läge 2030
• Fler fullföljer sin grundläggande utbildning, har bättre skolresultat och gör 

medvetna val. 

Strategiska inriktningar
• Höja måluppfyllelsen i skolan. 
• Öka samverkan mellan skola och arbetsliv.
• Skapa goda utbildningsmiljöer för utsatta grupper.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Område 3 i RUS Kunskapslyft och utbildning beskriver ett önskvärt läge till 2030 och tre strategiska inriktningarÖnskvärt läge 2030Fler fullföljer sin grundläggande utbildning, har bättre skolresultat och gör medvetna val. Strategiska inriktningar• Höja måluppfyllelsen i skolan. • Öka samverkan mellan skola och arbetsliv. • Skapa goda utbildningsmiljöer för utsatta grupper.



4. Kompetensförsörjning och matchning

Önskvärt läge 2030
• Utbildning och efterfrågan på arbetsmarknaden matchar varandra och

kompetensutveckling attraherar arbetskraft.

Strategiska inriktningar
• Möta efterfrågan i bristyrken och länets styrkeområden.
• Förbättra arbetsgivarnas strategiska arbete med kompetensförsörjning.
• Riva hinder för utsatta grupper på arbetsmarknaden.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Område 4 i RUS Kompetensförsörjning och matchning beskriver ett önskvärt läge till 2030 och tre strategiska inriktningarÖnskvärt läge 2030Utbildning och efterfrågan på arbetsmarknaden matchar varandra och kompetensutveckling attraherar arbetskraft. Strategiska inriktningar• Möta efterfrågan i bristyrken och länets styrkeområden.• Förbättra arbetsgivarnas strategiska arbete med kompetensförsörjning.• Riva hinder för utsatta grupper på arbetsmarknaden.



5. Social sammanhållning och demokrati
Önskvärt läge 2030
• Flickor och pojkar, kvinnor och män har möjlighet att påverka 
sin livsmiljö, forma sina liv och vara delaktiga i samhället. 

Strategiska inriktningar
• Skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle.
• Stärka den sociala ekonomin och arbeta med socialt ansvarsfull upphandling.
• Stärka den kulturella infrastrukturen med tonvikt på jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet
för barn och unga.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Område 5 i RUS Social sammanhållning och demokrati beskriver ett önskvärt läge till 2030 och tre strategiska inriktningarÖnskvärt läge 2030Flickor och pojkar, kvinnor och män har möjlighet att påverka sin livsmiljö, forma sina liv och vara delaktiga i samhället. Strategiska inriktningar• Skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle.• Stärka den sociala ekonomin och arbeta med socialt ansvarsfull upphandling.• Stärka den kulturella infrastrukturen med tonvikt på jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighetför barn och unga.



6. Hälsofrämjande arbete och 
hälso- och sjukvård
Önskvärt läge 2030
• En god, jämlik och jämställd hälsa med goda livsvillkor och levnadsvanor där alla känner 

delaktighet, tillit och sammanhang. 

Strategiska inriktningar
• Möta utmaningar genom lokal och regional samverkan.
• Främja psykisk hälsa genom förebyggande och integrerade insatser.
• Utveckla en tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och sjukvård och omsorg.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Område 6 i RUS Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård beskriver ett önskvärt läge till 2030 och tre strategiska inriktningarÖnskvärt läge 2030En god, jämlik och jämställd hälsa med goda livsvillkor och levnadsvanor där alla känner delaktighet, tillit och sammanhang. Strategiska inriktningar• Möta utmaningar genom lokal och regional samverkan.• Främja psykisk hälsa genom förebyggande och integrerade insatser.• Utveckla en tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och sjukvård och omsorg.



7. Konsumtion och försörjning

Önskvärt läge 2030
• Vi har säker tillgång till dricksvatten, livsmedel och förnybar energi. Cirkulära system gör att 

vi använder jordens resurser mer effektivt.

Strategiska inriktningar
• Säkra försörjningen av dricksvatten med hög kvalitet till rimlig kostnad.
• Öka den hållbara lokala livsmedelsproduktionen.
• Uppnå hållbar energiförsörjning genom ökad energieffektivitet och andel förnybar energi.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Område 7 i RUS Konsumtion och försörjning beskriver ett önskvärt läge till 2030 och tre strategiska inriktningarÖnskvärt läge 2030Vi har säker tillgång till dricksvatten, livsmedel och förnybar energi. Cirkulära system gör att vi använder jordens resurser mer effektivt. Strategiska inriktningar• Säkra försörjningen av dricksvatten med hög kvalitet till rimlig kostnad.• Öka den hållbara lokala livsmedelsproduktionen.• Uppnå hållbar energiförsörjning genom ökad energieffektivitet och andel förnybar energi.



8. Bostadsförsörjning och 
attraktiva miljöer
Önskvärt läge 2030
• Länet har en bostadsmarknad i balans och erbjuder attraktiva boendemiljöer som 

skapar social hållbarhet.

Strategiska inriktningar
• Etablera en regional planering för bostadsförsörjning.
• Förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande.
• Skapa en gemensam plattform för bostadssökande.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Område 8 i RUS Bostadsförsörjning och attraktiva miljöer beskriver ett önskvärt läge till 2030 och tre strategiska inriktningarÖnskvärt läge 2030Länet har en bostadsmarknad i balans och erbjuder attraktiva boendemiljöer som skapar social hållbarhet.Strategiska inriktningar• Etablera en regional planering för bostadsförsörjning.• Förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande.• Skapa en gemensam plattform för bostadssökande.



9. Transporter och infrastruktur

Önskvärt läge 2030
• Vi har ett hållbart transportsystem, kollektivtrafik med kortare restider

och storregional samverkan.

Strategiska inriktningar
• Skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem.
• Utveckla Örebro län som nod längs större transportstråk.
• Säkra en robust tillgång till bredband i hela länet.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Område 9 i RUS Transporter och infrastruktur beskriver ett önskvärt läge till 2030 och tre strategiska inriktningarÖnskvärt läge 2030Vi har ett hållbart transportsystem, kollektivtrafik med kortare restider och storregional samverkan. Strategiska inriktningar• Skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem.• Utveckla Örebro län som nod längs större transportstråk.• Säkra en robust tillgång till bredband i hela länet.



10. Upplevelser och evenemang

Önskvärt läge 2030
• Kultur, evenemang och naturupplevelser ger en god livsmiljö och lockar 

besökare. Det bidrar till ett levande och pulserande län.

Strategiska inriktningar
• Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang.
• Höja exportmognaden för företag inom besöksnäringen.
• Stärka länets attraktionskraft.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Område 10 i RUS Upplevelser och evenemang beskriver ett önskvärt läge till 2030 och tre strategiska inriktningarÖnskvärt läge 2030Kultur, evenemang och naturupplevelser ger en god livsmiljö ochlockar besökare. Det bidrar till ett levande och pulserande län.  Strategiska inriktningar• Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang.• Höja exportmognaden för företag inom besöksnäringen.• Stärka länets attraktionskraft.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi gör verkstad av rusens mål och prioriteringar genom handlingsplaner, insatser och projekt inom olika prioriterade områden. Projekt och insatser ska bidra till de övergripande målen eller undanröja hinder för att uppnå målen.Här kan du knyta an till den handlingsplan/det projekt du jobbar med.



Tack!
www.regionorebrolan.se/rus

Presentatör
Presentationsanteckningar
Du kan läsa mer om RUS och genomförandet på www.regionorebrolan.se/rus

http://www.regionorebrolan.se/rus
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