
UTSIKT ÄR INSIKT
Lär hur andra gör regional utveckling! 

Hur gör de andra regionerna? Under förmiddagen har du chans 
att ta del av vad dina kolleger runt om i landet gör – och hur de 
gör det. Här kan du läsa mer om varje workshop, se vilka tider och 
lokaler som gäller. Du ska välja tre workshopar, de håller på i ca 45 
min. Och kom ihåg: workshop betyder verkstad. Du som deltar är 
lika viktig som presentatörerna. Vilka erfarenheter kan du bidra 
med?

Tre olika pass

Femton workshopar 

www.reglab.se 



W1. Så når vi målen 2015

Över 1 000 personer var med och tog fram Ut-
vecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS). Hur 

behåller vi engagemanget i genomförandet? Vi 

berättar hur vi arbetar tillsammans, om regionens 

engagemang och vilka resultat vi ser efter första 

året. Regionförbundet har skapat ett RUS-kansli 

med ansvariga för varje målområde. Kommuner, 

landsting, länsstyrelse och regionförbund har frigjort 

personer som arbetar för att nå målen till 2015.

Magnus Persson, regiondirektör och Marjetta 
Leijonhufvud, projektledare, från regionför-

bundet Örebro.

W2. Vad betyder Smart spezialisation platform 

för Skåne och Sverige?

I dag är begreppet Smart specialisation plat-
form högaktuellt när EU försöker stärka med-

lemsländernas konkurrenskraft. Det handlar om 

att Europas regioner ska utarbeta strategier för 

hur de ska fokusera och prioritera sina resurser 

runt sina styrkeområden. Detta gör vi till stor del 

redan i Sverige – men vad kan denna plattform 

tillföra mera? Och hur ska våra ansträngningar 

synas bättre inom EU?

Emily Wise, Göran Andersson och Cecilia 
Johansson, från Vinnova, samt personer från 

Region Skåne. 

W3. Tillväxtens anatomi – ett recept för tillväxt i 

medelstora städer

Vad kännetecknar de medelstora städernas till-

växt? Vilka drivkrafter har haft en verklig effekt 

på dessa städers tillväxt och välstånd under de 

senaste tjugo åren – och kommer att ha det i 

framtiden? Danska Reglab har tillsammans med 

kommuner och regioner i Danmark genomfört 

en stor analys för att hitta förklaringar och kunna 

ge rekommendationer om tillväxtens anatomi i 

städer av denna storleksordning.

Bjarne E Jensen från Danska Reglab.

W4. Ramprogrammodellen som drivkraft

Ramprogrammet Industrisamhällets kulturarv, 

ISKA, i Västernorrland lyfts nu fram av EU som en 

modell för holistisk och tematisk regional utveck-

ling. ISKA rekommenderas som ett gott exempel 

på lokala delaktighet i regionalt utvecklingsarbete. 

Landstinget Västernorrland presenterar en modell 

för hållbar utveckling med lokal delaktighet, som 

kan användas i fler regioner.

Jan Sahlén, Landstinget Västernorrland och 

Rebecka Nolmark, Node.

W9. Sociala medier i praktiken

Reglabs lärprojekt Kommunikation för regio-
nal tillväxt har bland annat diskuterat: Hur kan 

sociala medier vara verktyg i det regionala ut-

vecklingsarbetet? I workshopen berättar Region-

förbundet södra Småland om hur 20 tjänstemän 

twittrat i sitt arbete under hösten. I Dalarna har 

projektet Stanna i Dalarna använt Facebook 

som ett verktyg för att nå studenter. Med sociala 

medier finns möjligheten att inte bara informera 

och regional utveckling, utan också skapa dialog.

Helene Persson-Grafman och Linnea Hassis, 

Region Dalarna och Carin Karlsson, Regionför-

bundet södra Småland.

W10. Utvecklingen av ett klustersamarbete i 

Östersjöregionen

BSR Stardusts övergripande syfte är att skapa ett 

antal världsledande forsknings- och innovations-

hubbar och bygga samverkan i Östersjöregionen. 

Stardust består av fem olika piloter för utveckling 

av strategisk kompetens inom potentiella till-

växtområden. Vi kommer att presentera de fem 

piloterna övergripande för att sedan ge konkreta 

exempel från en eller två av de svenska represen-

tanterna i pilotprojekten.

Erik Bunis, Vinnova, Micael Gustafsson och 
Philip Stankovski, från Cluster 55.

W11. Att upphandla det som behövs, men 

inte finns

Innovationsupphandling kan ge både tillväxt i 

näringslivet och annan samhällsnytta, till exempel 

uppnådda klimat- och miljömål eller minskad en-

ergi- och råvaruförbrukning. Men vad är egentligen 

innovationsupphandling och hur kan regioner, lands-

ting och kommuner främja innovation genom upp-

handling? Deltagare i Reglabs utvecklingsprojekt 

Innovationsupphandling berättar hur de praktisk 

kommer arbeta med dessa frågor framöver.

Nina Widmark, Vinnova, Johan Almesjö, Re-

gion Gävleborg, Björn Lagnevik, Region Skåne. 
Samtalsledare: Klas Danerlöv, SKL.

W12. När goda intentioner möter verkligheten – 

Attraktiv Region

En workshop för dig som jobbar i utvecklingspro-

jekt och inte har det så lätt. Reflektioner, smarta 

tips, dumma misstag, fallgropar och genvägar 

kring erfarenheterna från ett stort regionalt 

projekt i Norrbotten där goda ambitioner möter 

verkligheten.

Lars Wallrup och Eivor Bryngelson, Attraktiv 

Region, Norrbottens läns landsting.

W5. Folkhälsa och tillväxt 

Det finns mycket att vinna på ett närmare sam-

arbete mellan strategiska hälsofrågor och regio-

nal utveckling. FRUSAM-projektet (Folkhälsa 
och regional utveckling i samverkan) ledde 

bland annat till slutsatsen: Det är bara är att sätta 

igång! Slutsatserna av FRUSAM-projektet pre-

senteras och vi diskuterar tillsammans hur vi kan 

utveckla samverkan mellan folkhälsa och regional 

utveckling.

Catharina Blom, Regionförbundet Uppsala län 

och Tommy Aspegren, Region Skåne/Projektet 

FRUSAM.

W6. Regional utbildnings- och arbetsmarknads-

prognos 

Västra Götalandsrregionen, Region Skåne och 

Länsstyrelsen i Stockholm har i samarbete med 

SCB tagit fram regionala regional utbildnings- 

och arbetsmarknadsprognoser med sikte på 

2020. Vid workshopen presenteras och disku-

teras metoden och de viktigaste resultaten. Vid 

workshopen diskuteras även nyttan av regionala 

prognoser och hur arbetet med att ta fram regio-

nala prognoser kan fortsätta.

Mats Graner och Keili Jögeva Saluveer, Väs-

tra Götalandsregionen och Christian Lindell, 
Region Skåne.

W7. Regionernas innovationsklimat

Reglabs utvecklingsprojekt Innovationsindex 

presenterar sina resultat. Hur ser grundförutsätt-

ningar, marknads- och förnyelseförmågan ut i 

din region? Hur kan man använda index som ett 

underlag för utvecklingen av regionen?

Peter Kempinsky och Daniel Hallencreutz, 
Kontigo och Anna Lindberg, Norrbottens läns 

landsting. 

W8. Flernivåstyre i Östersjöstrategin

Ett försök att definiera begreppet flernivåstyr-

ning och ett samtal om varför flernivåstyrning 

just nu lyfts fram som ett centralt utvecklings-

begrepp. Dessutom två konkreta case: Involve-
projektet som man arbetar fram till Östersjöpro-

grammets femte utlysning och uppdraget som 

Horisontella aktivitetsledare (HAL) för flernivå-

styrning i Östersjöstrategin.

Jan Martinsson, Region Västerbotten och Regi-

onförbundet i Kalmar län, samt Jenny Mozgovoy, 

Region Västerbotten.

W13. Regionala investeringar

Är definitioner från gårdagens industrisam-

hälle lika gångbara i dagens tjänstesamhälle? 

Knappast, med tanke på bl. a humankapitalets 

växande betydelse jämte det fysiska kapitalet, 

men också den allt mer trängande miljöpro-

blematiken och de satsningar som görs med 

avseende på att bevara en god livsmiljö. Vi 

behöver helt enkelt en bredare definition för 

att åstadkomma ett ur regionalekonomiskt 

perspektiv relevant investeringsbegrepp.

Peter Haglund och Cecilia Lindahl, 
Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms 

läns landsting.

W14. Jämställdhet i regionalt utvecklingsarbete, 

hur gör man?

Hur kan man planera och jobba praktiskt för att 

integrera jämställdhet i regionalt tillväxt- och 

utvecklingsarbete? Så här gör vi i Gävleborg: 

Jämresursen – regionalt stöd för jämställdhetsin-

tegrering.

Carina Löfgren och Lena Aune, Region Gävle-

borg.

W15. Företag och innovationsprocesser på kartan

Vinnova har dragit igång ett antal nationella 

branschanalyser och företagskartläggningar 

tillsammans med några regioner och Vinnväxt-

initiativ. Analyserna är tänkta att vara underlag i 

den nationella-regionala dialogen och ska börja 

leverera resultat till sommaren. Vid workshopen 

vill vi informera och diskutera process, innehåll, 

användning och nytta.

Anna Sandström och Göran Andersson, 
Vinnova.

WORKSHOPAR OCH INNEHÅLL
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