
Reglab
Idéworkshop 19 sept



Förslag Reglab aktiviteter 2018

- Erfarenheter regionbildningar
Fördjupning inom området



Förslag Reglab aktiviteter 2018

- Lärprojekt regional fysisk planering
Infrastruktur och trafik som en del i det regionala utvecklingsarbetet för att bygga attraktiva samhällen och 

underlätta etableringar. Hämta goda exempel och lärdomar från Tillväxtverkets program Samhällsplanering för 

näringslivets utveckling. Finns goda exempel i Finland – förslag studieresa. 



Miljödriven näringslivsutveckling 

Workshop 

Lärdomar mellan regioner, och 
mellan regioner – nationella 
myndigheter.
• Hur jobbar man med 

miljödriven 
näringslivsutveckling (efter 
nationella strategin 2020 och EU 
2020)? 

• Har man identifierat och i så fall 
hanterat kollisioner mellan 
miljö- och tillväxtaspekter?



Fortsatt 
kunskapsutveckling

• Att räkna på hållbar tillväxt 
(BRP+) 
Lärprojekt inom BRP+, 
workshops där deltagarna får 
stöd i att ta fram analyser,
diskutera och visa på hållbar 
utveckling i den egna regionen. 



Fortsatt 
kunskapsutveckling

• Matcha rätt 

Lärprojekt inom regionala 
matchningsindikatorer. 
–Vad handlar matchningsindikatorerna om? 

–Genomgång av indikatorerna med regionala exempel 

–Demonstration av Statistikdatabasen – hur används den.

–Praktiska övningar med handledning av SCB



Seminarium om Bioekonomi

• Förslag: Seminarium om bioekonomi och projektet Svenska regioners 
kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling. På lämplig reglabarena

• Iden väcktes på Reglab i Halmstad. Värmland tog inititiativ och ville att regionerna 
ska jobba mer tillsammans. Ett antal regioner var med på mötet och också 
näringsdepartementet och tillväxtverket.

• Nu har detta initiativ fått formen av det projekt som Region Västerbotten är 
huvudman för.

• Kontakta lena.friborg@regionvasterbotten.se för mer info

Region Västerbotten

Seminarium om bioekonomi

mailto:lena.friborg@regionvasterbotten.se


Integrering av hållbarhet i det regionala tillväxt och 
utvecklingsarbetet

Region Blekinge

Näringsdepartementet har ett uppdrag ute (till okt -17) att 

regionerna ska ta fram och genomföra en regional handlingsplan för 

att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiv i det regionala 

tillväxt och utvecklingsarbetet.  

• En  samsyn mellan regionerna om vad som ska ingå i 

handlingsplanerna behövs. Därför behövs ett nätverk – det ökar 

möjligheten att lyckas med integreringen av hållbarhet i alla 

regioner.

• När handlingsplanen är framtagen ska den sedan följas upp 

fortlöpande. Diskussion om hur det ska ske behövs!

• Sammankoppling med handlingsplanerna och BRP+ arbetet är 

önskvärd.

• Samordning med länsstyrelserna krävs i uppdraget. Bra exempel 
på det?



Förslag från Region Uppsala

Regionbildning

- Erfarenhetsutbyte, tips & tricks



”Regionalt utvecklingsledarskap”

• RUS – Bred ansats

• Tjänstemannaperspektivet kontra politisk 
ledning

• ”Post-stor-region”

Hur påverkas det regionala 
utvecklingsuppdraget utifrån ovanstående?

Region Örebro län



Stad-/landperspektivet

• Finns spänningar

• Megatrender som påverkar

• Kan också kopplas till tidigare bild/inspel om 
”regionalt utvecklingsledarskap”. 

Region Örebro län



Socialt företagande

Socialt företagande är ett nytt prioriterat område för Region Kronoberg men även 
för flera andra regioner och nationellt. I Kronoberg kopplar arbetet till regionala 
utvecklingsstrategins prioritering ”Främja ett breddat näringsliv”.

Behov av ökad kunskap, etablering av strukturer, intressentanalyser, samverkande 
aktörer, sektorns funktion och roll, kommunernas förhållningssätt och roll 
gentemot det sociala företagandet.

Få med berörda aktörer för att komma framåt, utbildning, kunskap och struktur. 
Samverkan mellan regioner, kommuner, stödstrukturer m.fl.

Reglab: Lärprojekt eller nätverk.

Region Kronoberg



Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är prioriterat i både den regionala utvecklingsstrategin och 
regionala innovationsstrategin. Ett ämne som är högaktuellt på såväl regional som 
europeisk nivå.

Behov av att samla parter som jobbar med frågan, höja kunskapen om CE, hitta 
mötesplatser för samverkan och stödformer för näringen och offentligheten 
(verksamhetsgenomlysning, behovsanalyser, cirkulära affärsmodeller, kartbilder 
över restprodukter). Vikten av målgruppsanpassad kommunikation.

Reglab: ERFA-träffar med andra regioner.

Region Kronoberg



Internationalisering – små och medelstora företag

Internationalisering är ett prioriterat område som återkommer inom flera av 
regionens styrdokument. I Kronoberg har vi ett näringsliv som till hög grad är 
exportberoende och utan stödinsatser jobbar internationellt. Behov finns att 
stödja små och medelstora företag med riktade insatser. 

I dagsläget görs flertalet insatser för att stödja företagens internationalisering. 
Från regionalt håll är utmaningen att dels utveckla olika stödtjänster och att 
samtidigt paketera dessa utifrån företagens behov samt att nå de minsta 
företagen.

Reglab: ERFA-träffar med andra regioner.

Region Kronoberg



Land & Stad- Västernorrland

Många län bedriver landsbygdsutveckling inom ramen för 
det regionala utvecklingsuppdraget – frågorna går inte att 
särskilja från varandra! Generellt delas ändå det 
regionala utvecklingsarbetet ofta upp i specifika 
satsningar som ex vis urbana satsningar, smart 
specialisering mm. Endera pratar man inte alls om 
landsbygdsutveckling, eller så är det något 
länsstyrelserna ansvarar för. Diskussioner behövs om hur 
man skapar ett regionalt utvecklingsarbete som gynnar 
både stad och land. Det är speciellt intressant kopplat till 
landsbygdskommitténs slutbetänkande och de satsningar 
som initieras där, eftersom det finns en risk för ytterligare 
polarisering mellan politikområden.



Nätverket för näringslivsutveckling -
Västernorrland

Vi lyckades inte möta upp detta nätverk när 
inbjudan gjordes tidigare i år, men skulle 
uppskatta att detta nätverk kommer igång – och 
att kommunernas näringslivsansvariga/chefer 
kan inkluderas vid möten i nätverket.


