
 

 

 

 

 

   
 

Lärpassen: Elvägar, AI och ungas inflytande  

En aktiv dialog mellan region, näringsliv, lärosäten och civilsamhälle bidrar till 
nytänk och hållbara mashups för framtiden. I dag pågår flera innovativa 
satsningar hos Sveriges regioner, allt från hållbara transporter och AI inom 
sjukvården till återanvändning av gamla lokaler och folkbildningsinitiativ. 

‒ Den regionala politiken ska gå före och visa vägen för korsbefruktningar, 
sa Karin Botås, Reglab, på Årskonferensen i Västerås. 

‒ Regionala utvecklare vet hur viktigt det är att jobba sektorsövergripande, 
men det kan också vara svårt. Vi kan inspireras till nya mästerverk genom 
att lära oss av de initiativ som finns redan i dag. 

På Reglabs årskonferens hölls 24 lärpass som sammantaget ger en bred bild av 
vad som är på gång inom regional utveckling i landet. Studenter från 
agronomutbildningen på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, hjälpte till med 
dokumentation av lärpassen. Deras perspektiv är spännande att ta del av, 
eftersom de kommer att vara morgondagens beslutsfattare i regionerna.  

‒ Något jag tar med mig från samtalen är hur mindre kommuner lyftes som 
experter på samverkan, eftersom de måste arbeta över sektors- och 
kommungränser. Samverkan kanske är en större utmaning i större 
regioner än i mindre, sa Amanda Björksell, student vid SLU.  

Ungas inflytande  
Ett av passen under dagen handlade just om ungas inflytande på det regionala 
arbetet. Ylva Saarinen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 
presenterade rapporten Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige. 
Mindre än en tredjedel av ungdomarna i landet upplever att de har inflytande. 
Ylva uppmanade regionerna att stödja ungas människors egen organisering i 
föreningslivet och att tänka på representativiteten. Ett aktuellt exempel på ungas 
inflytande som lyftes var skolstrejkerna som genomförts under ledning av Greta 
Thunberg. 

Smart återanvändning 
Från Västerås lyftes exempel på smart återanvändning av oanvända lokaler. Ett 
samarbete mellan Peab, Västerås stad, Västmanland turism, Destination 
Kokpunkten och Länsstyrelsen i Västmanland län har bidragit till omvandlingen 
av en gammal ångkraftbyggnad till ett populärt actionbad. Badet har bidragit 
stort till besöksnäringen i Västerås.  



 

 

 

 

 

   
 

‒ Det är viktigt att våga tänka utanför boxen, att ha en tidig dialog och 
våga lita på varandra när man skapar lösningar för framtiden, menade 
Cecilia Lagerfalk-Rooth, Länsstyrelsen Västmanland län. 

Världens första elväg 
Region Gävleborg presenterade samarbetet mellan Sandvikens kommun, Sandvik 
och AGA Gas för att bygga klimatvänligare alternativ för tung fordonstrafik. 
Projektet Sandviken pure power samlar insikter och erfarenheter från näringsliv, 
offentlig sektor och forskningsvärlden, något som har bidragit till världens första 
teststräcka för elväg strax utanför Sandviken.  

‒ Det är viktigt att utforska och koppla ihop samhällsutmaningar och behov 
med företagare, forskare, det civila samhället och offentliga 
organisationer, och att göra det genom en entreprenöriell 
upptäckandeprocess, sa representanter för Region Gävleborg.  

Västra Götalandsregionen presenterade hur de samorganiserar projekt inom AI i 
privat och offentlig sektor. Region Kronoberg presenterade arbetet med SKA-
metoden för hållbarhet inom transportsektorn. Folkbildningsrådet pratade om 
vikten av att prioritera folkbildningens roll i arbetet med regional 
kompetensförsörjning, och att samverka mer för en positiv samhällsutveckling.  

 


