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Vilket behov har olika aktörer 
inom regional utveckling när 
det gäller kunskap om 
struktur och processer, 
mötesplatser och 
påverkansmöjligheter vid 
framtagningen av en ny 
regional utvecklingsplan 
(RUS)?

Uppdrag



• Hur upplever ni ert deltagande i 
framtagandet av den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS)?

• Varför är RUS viktig för er och er 
verksamhet?

• Hur kan RUS-dialogen med 
Region Norrbotten utvecklas?

Frågeställningar



Sammanfattning av behov
• Det finns behov av kunskap om strategins syfte och funktion. 

Strategin behöver synliggöras och marknadsföras.

• Det finns önskemål om möjlighet till både fysiska och digitala 
dialogmöten samt till möten kvällstid. Utkast på strategin bör 
skickas på remiss.

• Det finns intresse av att få återkoppling av tidigare 
utvecklingsstrategi – vad kan vi lära av det som redan gjorts? 
Hur kan vi bli bättre på att lära av varandra?



Sammanfattning av behov
• Aktörerna efterfrågar regionalt ledarskap för länets 

utvecklingsfrågor. Det finns behov av ökad samverkan och 
samordning i utvecklingsarbetet samt ett utökat samarbete 
mellan kommuner.

• Det finns behov av att perspektiv från hela länet får gehör i 
framtagandet av strategin samt att den bidrar till att skapa 
förutsättningar för utveckling i hela länet.

• Strategin kan fylla ett behov av nytänkande kring länets 
utveckling och bidra till att synliggöra framtida möjligheter.



Beslutade åtgärder
Regionfullmäktige 2018-04-11
• Säkerställa att kunskap om strategins syfte och funktion 

synliggörs

• Säkerställa att insatser vidtas för att säkerställa olika 
aktörers möjlighet att delta i den fortsatta processen med 
genomförande och revidering för den regionala 
utvecklingsstrategin
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Remissvar
• Kommuner - Arjeplog, Piteå, Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna, 

Luleå, Pajala, Piteå, Överkalix och Norrbottens kommuner

• Regioner - Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland

• Myndigheter/Universitet - LTU, Länsstyrelsen, RKM, Sametinget, 
Tillväxtverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen

• Näringsliv och organisationer

• Föreningar

• Ägda bolag

• Politiska partier



Remissvar – Övergripande synpunkter
• Hållbarhet/Agenda 2030

• Gränsöverskridande samverkan

• Mångfald, jämlikhet och jämställdhet

• Minoriteter/urfolk

• Luleåregionen - hela länet

• Skogen som näring



Remissvar – Övergripande synpunkter
• Tydligare röd tråd genom dokumentet

• Process med aktörer från nuvarande strategi

• Genomförande av strategin



Genomförda dialoger
• 2018-01-26 Norrbottenskonferensen med regional- och lokalpolitiker i Luleå

• 2018-02-26 Kompetensförsörjning i Arvidsjaur

• 2018-02-27 Attraktiva livsmiljöer i Gällivare

• 2018-02-28 Innovationer/ entreprenörskap i Övertorneå

• 2018-03-01 Kompetensförsörjning i Luleå



Genomförda workshops
Med deltagande från Region Norrbotten (RN)

• 2018-02-05 Framtidsberedningen RN - Regional utvecklingsstrategi

• 2018-02-17 Länets ungdomsråd i Luleå

• 2018-02-26 SEÖN i Luleå

• 2018-03-05 Luleå kommun, Stab - Kvalitet & samhällsutveckling

• 2018-03-06 Region Norrbotten, stabens ledningsgrupp

• 2018-03-20 Latitude66

• 2018-03-23 V-gruppen fullmäktige Region Norrbotten

• 2018-03-27 S-gruppen fullmäktige Region Norrbotten



Inkomna inspel från egna workshop
• Arvidsjaur kommun

• Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) – LTU

• Luleå tekniska universitet

• Norrbottens kommuner

• Norrlandsfonden

• Nära mat

• Privatperson



Norrbotten 
Sveriges mest välkomnande och 

nytänkande län





Vi vill skapa Sveriges mest 
hållbara, jämlika och 
jämställda regionala 
utvecklingsstrategi. 

Men det måste bli verkstad 
och en levande process. Inte 
en massa vackra bokstäver 
och hyllvärmare.



Ett levande verktyg för 
Norrbottens framtid
• Stort engagemang borgar för brett 

genomförande
• Fortsatt kontinuerlig dialog
• Dialog kommuner andra halvåret 2019
• Kartläggning och säkerställande av 

forum, nätverk och arbetsgrupper för 
genomförandet

http://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/Press/Pressmeddelanden-2019/Kommundialoger-starker-det-regionala-utvecklingsarbetet/


Ett levande verktyg för 
Norrbottens framtid
• Framtagning processmodell för RUS

4-års cykel med års-hjul för uppföljning, 
rapportering och eventuell 
aktualisering/revidering,  koppling till 
Region Norrbottens ledningssystem och 
andra myndigheters processer



Regional 
Utvecklings 
Strategi 

4-års cykel
• År 2• År 3

• År 1• År 4
Utvärdering

Regionfullmäktige -
Beslut om 

utvecklingsstrategi 
aktualisering/revidering 

eller omarbetning

Genomförande
Uppföljning

Rapportering
Utvecklingskonferens 

Genomförande
Uppföljning

Rapportering
Utvecklingskonferens 

Genomförande
Uppföljning
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Trafikverket
Planernas 
fyraårscykel

• År 2• År 3

• År 1• År 4
Förslag

Nationell plan
Planbygge

Extern dialog

Beslut 
Nationell plan
Hantera kvarvarande 
brister och identifiera 
nya behov av 
utredningar

Uppdrag 
inriktningsplan

Extern dialog
- Input IP
- Input brister ÅP
Tillstånd och 
bristbeskrivningar
Prioritering av betydande 
brister steg 1
Undantag AKK/SEB

Uppdrag 
åtgärdsplanering:            
Propp och direktiv

Prioritering av 
betydande brister, 

steg2
Leverans AKK/Seb

inför planbygge
Planbygge 
påpåbörjas



Ett levande verktyg för 
Norrbottens framtid
• Konferens Utveckla Norrbotten
• Framsynsprocess
• Allt ska finnas på webben / social media





norrbotten.se/rus

http://www.norrbotten.se/rus
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