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Hälsa och välfärd kopplat till tillväxt

Vi skulle vilja vrida och vända på begreppen hälso- och sjukvård, välfärd 

och folkhälsa kopplat till regional utveckling. 

• Hur belyser man tillväxtperspektivet i dessa frågor? Är det genom smart 

specialisering och innovationsslussar eller finns det andra delar som 

ska lyftas in. 

• Hur hittar vi verktygen för samverkan och hur skapar vi ett gemensamt 

lärande?
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Samhällsutmaningar 

– från floskler till verkstad
Samhällsutmaningarna är många och finns i vår vardag. Men vilka 

är egentligen våra samhällsutmaningar och hur ska vi hantera dem?

Vi är utförare av politik och i den politiska retoriken används ofta 

begreppet samhällsutmaningar. Det vi skulle vilja lyfta är hur man 

formulerar målbilder utifrån samhällsutmaningarna och sedan göra 

de operationella.

Skulle kunna vara tema för ett seminarium. 
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Regionala utvecklingsstrategier

Vi står inför att ta fram VG2030 och är intresserade av att diskutera arbetet 
med utvecklingsstrategier i andra regioner/förbund. 

- Hur ser processen ut i olika regioner? 

- Hur bygger man en inkluderande process med regionala 
utvecklingsaktörer?

- Kan man verkligen skapa en gemensam strategi för alla aktörer? 
Eller är det en offentlig strategi? Kan det bli en strategi för 
innovationsaktörer, akademi, företag mm?

- Hur skapar man en strategi som går att följa upp?

Kan med fördel kopplas till Reglab Framsynsarbete under 2017. 3



Erfarenhetsutbyte/lärande 
mellan nybildade 

regionorganisationer

Framgångsfaktorer i organisering och styrning
av arbetet med regional utveckling
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Bostadsfrågan

• Vad är problemet?

– Olika i landet

– Brist på kapital? Planprocesser? Dålig marknad? 
Regler och miljökrav? Politisk oenighet?

• Har regionen roll och verktyg?

– Regionala exempel

– Vad saknas eller borde vi göra idag?

– Statens roll och ansvar? 5



Seminarieserie eller lärprojekt

• Fördjupad problembild

• Exempel från Sverige och utlandet

• Förslag på lösningar, ”tänka fritt”

– Komplettera bostadplaneringskommittén?
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regiongavleborg.se 

Besöksnäringen

Alla regioner i Sverige arbetar med 
besöksnäringen och kämpar mer eller 
mindre med att få samverkan att fungera i 
alla led, inte minst mellan det offentliga och 
företagen. Det offentliga och företagen är 
oftast extra beroende av varandra inom 
besöksnäringen då de grundresurser som 
näringen ska leva på ofta ägs av det 
offentliga: natur, kulturbyggnader, andra 
besöksmål osv. Det verkar vara svårt att få 
klara rollfördelningar och arbeta efter dessa. 
Vad är det egentligen som gör det så svårt? 
Hur kan man tydliggöra rollerna och få det 
att verkligen fungera i verkligheten? ”Vad är 
egentligen problemet”? 

Hur arbetar man på ”bästa sätt”? 
”fenomenet” samverkan offentlig-privat i 

besöksnäringen

Det finns idag ett  nätverket, som består av 
alla regioners turismansvariga/strateger/
länsturismchefer- politiker från vissa 
regioner, samt nationella aktörer som Visit 
Sweden, Visita, Tillväxtverket mfl. 
I detta forum diskuteras de problem som 
besöksnäringen brottas med men just den 
här samverkansdelen mellan det offentliga 
berörs inte. Det vi diskuterar handlar mer om 
lagfrågor, riktlinjer, utveckling, statistik, 
myndigheters roll, marknadsföring o dyl.
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regiongavleborg.se 

Regional utveckling och Social hållbarhet

Nätverk kring uppdraget Jämställd 
och jämlik tillväxt

Det finns behov av samverkan 
mellan regionerna som har 
gemensamt uppdrag om jämställd 
och jämlik tillväxt. Uppdraget 
koordineras från Tillväxtverket. 
Utöver deras träffar behövs 
erfarenhetsutbyte kring 
metodfrågor etc. 

Nätverk och/eller fortsatt lärprojekt:

- Integrationsarbete kopplat till 
det regionala 
utvecklingsuppdraget.

- Ungdomsperspektivet kopplat 
till det regionala 
utvecklingsuppdraget.
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Lärprojekt storregioner

• Tre nya län, eller storregioner, föreslås vara på plats redan den 1 januari 2019:

• Norrlands län, bestående av nuvarande Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 

och Norrbottens län.

• Svealands län, bestående av nuvarande Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, 

Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

• Västra Götalands län, bestående av nuvarande Västra Götalandsregionen och 

Värmlands län.

• På lång sikt föreslås att Sverige delas in i sex nya län, storregioner som ska ersätta 

dagens 21 län.

• Hur tar vi tillvara och nyttjar erfarenheter från tidigare regionbildningar i den process 

som startar nu?

• Hur ser vi till att dokumentera och dela erfarenheter från de tre regioner som går 

före? 8



Seminarieserie Cirkulär Ekonomi

• I samband med revideringar av RUS,ar diskuteras ofta i 

termer om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. 

Begreppet används i olika sammanhang med olika 

betydelse vilket kan skapa förvirring. 

• Målet är att höja kunskapen om begreppet cirkulär ekonomi 

och cirkulära affärsmodeller hos regionalt 

utvecklingsansvariga

• Det naturliga steget, Linneuniversitetet, Chalmers m fl
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Förslag från Regional Utveckling/ RS

Regional samverkan om bioekonomi; utbyte, studier mm. 

Miljöutmaningarna som drivkraft för regional 

(näringslivs) utveckling. Klimatpåverkan, 

klimatanpassning, kemikalieproblematik, 

havsförsurning, övergödning, mikroplaster, hot mot 

biologisk mångfald- som motor för innovativa 

företagsidéer. Hur kan man beräkna bioekonomin-

WSP modellen- kan vara en utgångspunkt.

Regionala efterfrågan/ behov av YH-utbildningar.
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Regional Fysisk Planering 

• Fortsättning på lärprojekt från 2014/2015 hade varit önskvärt för 

fortsatt gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och inspiration 

till fortsatt arbete i respektive region/län. 

• Regional fysisk planering är en viktig pusselbit för att; 

- stärka samspelet mellan lokal fysisk planering och 

regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete 

- öka regionernas förmåga att sätta den regionala 

planeringen i ett rumsligt sammanhang 

- stärka samverkan, få till samsyn och tidig dialog mellan lokala 

och regionala aktörer i länet

• Vad blir regionernas roll i ny lagstiftning om regional fysisk 

planering? 
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Socialt kapital 

 Workshopserie för att se hur man kan arbeta med det sociala 

kapitalet och vad det betyder för platsers utveckling
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Regionalt politiskt ledarskap

 Erfarenhets och diskussionsforum kring regionalt och lokalt 

politiska ledarskap.

 Inbjudna gäster/talare från rikspolitiken, forskare mm

 Några Lunch – lunch möten. (nätverk?)
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• Dialog/designprocess med regioner angående utveckling av VINNVÄXT 

2019

• Vinnväxt planerar för ny utlysning 2019. Effektutvärderingen pekar på behov 

av nya utmaningar. Vi tänker oss en bredare process med involvering av 

många ”stakeholders” bl.a. från regionerna

Projektförslag Vinnova
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• Mer lärande och ”överhörning” om innovation mellan kommunerna. 

• Är en utvecklad funktion i framtidens region att vara ”intermediär och 

kompetensnod” i relation till kommunerna när det gäller regional 

utvecklingsarbete (Ex. Motala, Oxelösund, m.fl.)

Projektförslag Vinnova
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• Effektlogik för SO Innoff –

• Inom Strategiområdet Innovation i offentlig verksamhet håller vi på att ta fram 

en Effektlogik – en ”karta” över hur våra insatser och förväntade resultat på 

sikt skall ge de effekter vi är ute efter. Vi har behov av att i någon form, typ 

”fokus-grupp”, stämma av relevansen i denna med regionala intressenter.

Projektförslag Vinnova
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• Innovationsledning 

• Facilitering av forskar-workshop. Ett antal forskare har varit involverade i 

projekt inom innovationsledning i offentlig verksamhet. Tillsammans med ett 

större antal andra relevanta forskare vi att dessa skall försöka formulera 

några viktiga ”forskningsfrågor/områden” under slutet av Q1 2017

Projektförslag Vinnova
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Tema: Regional digitalisering för ökad 
innovationskraft

Bakgrund
Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i samhället till 2025. Digitaliseringen förändra 
verksamheter, processer, organisation och arbetssätt såväl inom offentlig som privat sektor. 

Övergripande mål
Att främja konkurrens- och innovationskraften genom att använda digitalisering som ett verktyg. regionen till gagn 
för tillväxt och utveckling genom utvecklande av verktyg och insatser som stödjer detta. 

Förväntat resultat
Framtagande av samarbeten mellan regioner och nationella aktörer som skapar verktyg och insatser att ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter. 

Aktivitet
Workshopar, seminarier och pilotprojekt

Målgrupp
Regionala, nationella och internationella aktörer som ingår i innovationssystemet. 

Kontakt Tillväxtverket
Lena Carlsson och Karin Rydén 18



Tema: Planering för ökad internationell
attraktionskraft – kommunalt och regionalt
Bakgrund
Besöksnäringen spelar en viktig roll försysselsättning och tillväxt i hela landet. Sveriges främsta konkurrensfördelar internationellt bedöms vara 
attraktiva resmål, natur och kultur i förädlad form och trygghet/säkerhet. För att dessa ska kunna utvecklas krävs samverkan mellan offentligt och 
privat. Turismföretag äger sällan förutsättningarna för de produkter som kan bli besöksanledningar (natur och kultur). I regeringsuppdraget hållbara 
turistdestinationer (2012-2016) har forskare och Tillväxtverket konstaterat att destinationsutveckling är beroende av samhällsplanering. 
Samhällsplanering som inkluderar turistiska behov kan underlätta politiska ställningstaganden och beslut om marktilldelning för näringsverksamheter; 
det kan utformas som en karta/ett raster som läggs över övrig översiktsplanering och bli utgångspunkt för samråd mellan olika parter.

Övergripande mål
Ökade kunskaper och förbättrade förutsättningar för hållbar turistisk verksamhet i olika delar av landet, 
ökad attraktionskraft och fortsatt tillväxt inom besöksnäringen

Förväntat resultat
Ökad insikt och förståelse för vad som krävs för att turismen ska utvecklas utanför storstäderna. Samhällsplanering
som underlättar politiska ställningstaganden och beslut om marktilldelning till näringsverksamheter 

Aktivitet
Lärprojekt, workshopserie med tematiskt upplagda seminarier

Målgrupp
Strateger och samhällsplanerare regionalt och lokalt, näringslivsutvecklare och regionala turismchefer

Kontakt Tillväxtverket
Christina Rådelius 19



Reserv Tema: Koordinering av 
innovationssystemet – Hur gör man? 

Bakgrund
Regionens har en tydlig roll i att främja utveckling och tillväxt samt hantera och utveckla  insatser som främjar detta. 
Regionen är den aktör som sitter på en unik överblick av regionens aktörer och resurser för att uppnå regionen mål. 
Genom att utveckla den regionala nivåns förmåga och styrning av regionens innovationssystem skapas 
förutsättningar att på ett effektivare sätt nå regionens mål inom ex sin SMART strategi. 

Övergripande mål
Ökat samarbete mellan regionala, nationella och internationella aktörer för att främja innovationskraften i regionen 
till gagn för tillväxt och utveckling. 

Förväntat resultat
Framtagande av goda exempel som kan inspirera och implementeras hos regioner samt underlätta att starta och 
driva företag.  

Aktivitet
Lärprojekt, seminarieserie eller liknande

Målgrupp
Regionala, nationella och internationella aktörer som ingår i innovationssystemet. 

Kontakt Tillväxtverket
Karin Rydén
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Reserv Tema: Strategisk 
omvärldsbevakning – Hur gör man? 

Bakgrund
Omvärldsbevakning är en viktig del i utveckling och genomförande av strategier och insatser och ingår ofta i 
organisationers analysarbete. I Tillväxtverkets enkät till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna hösten 2015  
framkom att ett flertal regioner redan idag arbetar aktivt eller har ambitioner att förstärka sin strategiska 
omvärldsbevakning.  Således finns möjlighet att lära av varandra kring organisation och arbetssätt för att nå en 
användbar strategisk omvärldsbevakning.

Övergripande mål
Bättre underlag för beslut och verksamhetsutveckling

Förväntat resultat
Erhålla mer kunskap och större kompetens kring hur strategisk omvärldsbevakning kan bedrivas 

Aktivitet
Lärprojekt, seminarieserie eller liknande

Målgrupp
Strateger och analytiker på nationell, regional och lokal nivå.

Kontakt Tillväxtverket
Sigrid Hedin och Ulf Savbäck 21



Norrbottens läns landsting

• Påverkansarbete

• Hur bedriver vi effektivt påverkansarbete från regional nivå?

• Hur organiserar vi omvärldsbevakning, identifiering och kraftsamling kring 
viktiga frågor för påverkan? 
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Norrbottens läns landsting

• Medborgardialoger

• Hur skapar vi mötesplatser mellan regional nivå och civilsamhälle samt 
näringsliv?

• Hur för vi dialog med medborgare i stora processer, tex regionbildning?

• Hur använder vi det som kommer fram ur medborgardialoger?

23



Social hållbarhet – hur kan regional nivå arbeta 
för hållbar tillväxt och utveckling?

• Strategiskt arbete på regional nivå ska stärka kopplingen mellan social hållbarhet 
och regional utveckling, till exempel genom att ge kunskapsstöd och fungera 
som bollplank, mötesplats och omvärldsbevakare.

• Social hållbarhet är ett komplext begrepp och en ”het” utmaning som alla 
regioner står inför i och med ökade skillnader i hälsa, integrationsutmaning etc.

• Social hållbarhet nämns ofta i strategiska dokument, men mindre hur vi ska 
hantera eller angripa utmaningen.

• Lärprojektet ska landa i ”vad är social hållbarhet” – är det ett mål, ett medel, en 
vision? Hur kan vi arbeta, utifrån flera områden (hälso-sjukvård, folkhälsa, 
regional utveckling, infrastruktur, samhällsplanering, miljö).

• Målgrupp: Tjänstemän på regional nivå med ansvar för hållbar utveckling, 
planering (folkhälsostrateger, fysiska planerare, integrationsstrateger, 
ungdomsstrateger).
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