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Idémöte inför 2020



Över 50 förslag – rekord!

3-5 områden brukar bli större aktiviteter. 

Förslagen kan även ge inspel till Årskonferensen, Forskarforum, labb, 
workshopar, samarbeten

Diskussionen är viktig!

Pågående 2020: BRP+, Hållbarhetsnätverk, Rurban extrasem. Resfria
möten

Inte genomfört 2019: Regional fysisk planering

Vad ska Reglab göra nästa år?



BRP +
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Fortsatt utveckling av BRP + är central!



Förslag till medlemsmöte 18 september- ”Vad bör Reglab göra inom ramen för 
Policylab/ Policyexperiment som komplement till nationella insatser- för att 
säkerställa regionala behov”.

• Bakgrund

Policylab används i princip bara på 
myndighetsnivå idag.

Globala utvecklingsmål (Agenda 
2030) innebär målkonflikter och nya 
regionala tolkningar.

Nästa programperiod i EU kommer 
att innebära krav på lösningar av 
gemensamma utmaningar (miljö, 
integration, utveckling)- detta 
kommer att kräva regionala nya 
policys.

Idag finns många initiativ runt just 
policylab- men inga regionala sådana.

Praktiska lab- med konkreta 
målkonflikter- och konkret 
samordning saknas också.

• Förslag

Reglab bör undersöka reella behov av 
regionala policylab, konkreta initiativ 
som redan finns, och konkretisera 
dessa behov i ett förslag till regionala 
insatser inom ramen för Reglab.

Redovisas under 2020, för insatser 
2020-2021.
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Industriens förnyelse under 2019

• Uppdaterat vår kunskap om näringslivets 

funktion.

• Ökat intresse för att beskriva länens näringsliv

• Ökat intresse för att utveckla policyers inom 

området.

• Ökad kunskap om mätproblemen inom området
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Omställningsutmaningen

Agenda 2030 manar till omställning och det måste ske här och nu.

Samtidigt står vi inför faktum att samhällsfunktioner som vi tidigare tagit 

för givet inte är självklara. 

Hur säkerställer vi en hållbar beredskap när det gäller el, vatten, 

livsmedel?

Vad har Regionerna för roll i detta arbete utifrån det regionala 

utvecklingsansvaret?



Integrera hållbarhetsdimensionen

Utveckling av hållbart regionalt utvecklingsarbete. Hur implementeras 
miljömålsarbetet i det regionala utvecklingsarbetet?

I Tillväxtverkets rapport Regionalt tillväxtarbete 2018 står:
”Regionerna har tagit sig an utmaningen att styra och utforma 
verksamheten mot ett mer hållbart samhälle. Det görs på olika sätt och i 
olika omfattning. Mycket av hållbarhetsintegreringen sker i insatser som 
genomförs i projektform och därmed riskerar att bara få effekt under 
projekttiden. Regionerna ser behov av mer långsiktiga satsningar som 
genomsyrar all verksamhet och mindre projektifiering.”

(Fångas kanske av etablerade nätverk? Hållbarhetsnätverk.)



Agenda 2030
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Regionernas roll inom ramen för Agenda 2030



REGIONERNAS ROLL I KLIMATARBETET



Förslag fördjupning Reglab 2020

Cirkulär ekonomi inkl. fördjupning inom 

olika branscher



Två bubblare på träffar i vår:
Erfarenhetsutbyte påverkansfrågor och synkning om Almedalen

En avstämningsyta för Almedalen. Förslagsvis i början av nästa år. 
Syfte: att dela erfarenheter kring planering av Almedalen. Men framför allt för att synka kring 
sommarens program. Vilka frågor tänker er region behandla i Almedalen? Hur kan vi stärka upp 
varandras program genom samarbeten? 

Västra Götalandsregionen vill bjuda in till erfarenhetsutbyte kring att arbeta med nationellt 
påverkansarbete i olika regioner. Med syfte att regionkollektivet som helhet ska bli bättre på att arbeta 
med strategiskt viktiga påverkanfrågor på nationell och internationell nivå. VGR har idag kontakt med 
Norrbotten, Västerbotten, Skåne i de här frågorna. 
Är ni intresserade av komma till ett erfarenhetsutbyte i Västra Götaland? Vem ska i så fall bjuda in i er 
region (hjälp oss att hitta rätt person bland era kollegor)? 



Påverkansarbete gentemot EU
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Regionernas roll i påverkansarbetet gentemot EU

Hur skapar vi långsiktighet i våra prioriteringar?

Hur kan man på ett tydligt sätt ta avstamp i de styrdokument 
som finns?

Hur involvera politiken på hemmaplan?

Samverkan med Bryssel etc



Dialogverktyg för Arbetslivets kompetensbehov

Regeringen har gett alla regioner uppdraget att ”tillhandahålla” prognoser på kort och lång sikt. 
Med dessa som verktyg ska vi i dialog med ”samtliga väsentliga parter” se till att 
samhällsmaskineriet tillgodoser arbetslivet med den kompetens den behöver.

Det finns ett behov av att stärka och utveckla arbetet med att ta fram prognoser på kort och 
framförallt lång sikt samt att omsätta dessa till underlag för dialog. De underlag som finns är 
framtagna av analytiker och är svåra att använda i det praktiska regionala utvecklingsarbetet. 
Lärosätena har dessutom sagt att dom har svårt att använda våra underlag i sin 
utbildningsplanering.

Lärprojektet riktar sig till strateger, som i samarbete med analytiker tar fram användbara 
dialogverktyg över vilken kompetens Arbetslivet behöver om 10-15 år. Utbildningsanordnare kan 
med fördel delta i lärprojektet.



Hur analysera kompetensförsörjningen med 
hjälp av statistik och prognoser?
En förändrad omvärld kräver nya metoder

Bakgrund: Statistik för kompetensförsörjningsbehovet kommer från olika källor, och en stor leverantör är AF 
som nu förändrar sitt arbete. SCB levererar Trender och prognoser 2020. Därutöver har vi regionala 
matchningsindikatorer och enskilda regioner gör också både branschanalyser och har underlag för 
utbildningsplanering. Vad är gemensamt och vad behöver utvecklas? Vad innebär detta för regionernas 
analyser? 

Förslag: 2 seminarietillfällen med medverkande myndigheter, SCB, AF, UKÄ, Skolverket, Tillväxtverket mfl som 
presenterar sitt material och regioner som reflekterar på pågående utvecklingsarbeten. Vad är behoven hos 
regionerna? 

2 eller fler tillfällen av gemensamt lärande och metodutveckling där regioner som kommer att beställa 
regionala tabellpaket från SCB trender och prognoser från kan hjälpas åt med tolkningar och analyser av 
materialet. Regionerna skulle även kunna få hjälp av experter från t ex SCB och Arbetsförmedlingen att tolka 
och analysera innehållet i tabellpaketen. Eventuellt skulle även tester med automatiserad textproduktion 
kunna göras inom projektets ram. 

Kontakt Jan Persson och Camilla Karlsson 

Kontaktperson: Camilla Karlsson 



Utveckla arbetsmarknadsprognoser

• Finns intresse för ett lärprojekt för att utveckla 
arbetsmarknadsprognoser utifrån en regionalisering av SCB:s Trender 
och prognoser. 



Standardiserade 
kunskapsunderlag gällande 
kompetensförsörjningsuppdraget
Idag ska regionerna ”tillhandahålla analyser och prognoser” som sedan används  för dialog med länets aktörer. 

Regionerna använder olika källor för detta, där vissa är enkla att få tag i, medan vissa är svårare och kostar pengar. Ska 

regionernas roll utökas behöver huvudmän såväl som myndigheter kunna lita på det underlag regionerna tar fram – och 

då behöver det byggas upp på samma sätt.  Idag kan analyserna liknas vid äpplen och päron, då de har olika metod och 

data som grund.  Andra aktörer behöver kunna jämföra regionernas underlag på ett korrekt sätt. 

 Hur en regional analys ska se. Vilken data ska användas? 

 Hur ska en sådan analys byggas upp?  

En gemensam grund som alla följer kommer att leda till större inflytande över dimensioneringen och hjälper också 

myndigheter såsom MyH och Skolverket att ta korrekta beslut. 



Social snedrekrytering och 

kompetensförsörjning

• Många ungdomar med toppresultat i gymnasiet söker inte 

högskola/universitetsutbildning som en följd av t.ex. 

socioekonomiska faktorer

• Hur kan vi bli bättre på att fånga upp dessa elever så de 

ser att fortsatta studier kan vara ett väg att gå?

• I Örebro län finns verksamheten ”Linje 14” som är ett 

samarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet 

som syftar till att fånga upp elever från utsatta områden. 



Kompetensförsörjning/minska avhopp

Emma Leijnse berättar om den tysta utbildningsrevolutionen 

som gjort kvinnor till vår tids vinnare – och varför pojkar blir 

förlorare redan i skolbänken. 

Faktorer som könsroller, social bakgrund och härkomst påverkar 

livsmöjligheter. Män med låg utbildning blir i hög grad bortvalda 

i arbetslivet, och som partners: lågutbildade män är i mycket 

lägre utsträckning pappor än högutbildade män, medan samma 

tendens inte syns bland kvinnor på samma sätt. 

Förutsättningarna för kompetensförsörjning påverkas av dessa 

förhållanden.

Finns det intresse i andra regioner av samverkan kring frågan?



VALIDERING



ARBETSMARKNADEN OCH KOMPETENS



KOMPETENSFÖRSÖRJNING KOPPLAT TILL HÄLSO-

SJUKVÅRD (REGION & KOMMUNER)



Regionens roll som ”kompetensnod” 
för kommuner

Erfarenheter från flera av Vinnovas program visar på två utmaningar: 

- den första är att spridning och lärande av nya och väl fungerande metoder och 
processer mellan kommuner går trögt, 

- den andra är att många kommuner i Sverige är små och därmed har svårt att 
bygga upp och behålla den kompetens som behövs för att kunna arbeta med 
innovation, utveckling och förändring.

Mot bakgrund av det är Vinnova intresserat av ett lärprojekt (eller annat lämpligt 
format) som undersöker möjligheterna för Regioner att ta en roll som 
”kompetensnod” – att ha kompetens, kapacitet och förmåga att kunna stödja 
kommuner i det förändrings- och innovationarbete som ligger framför dem.

(Se exempelvis på projektet Innovationsklivet i Gävleborg)



Samverkansmodeller med kommunerna

Bakgrund: 

I samband med regionbildningsprocesserna har regionerna byggt upp olika modeller för att samarbeta/samverka med kommunerna 
inom det regionala utvecklingsarbetet. Vår bild är att det är aktuellt att undersöka de olika modellerna och diskutera framgångar och 
utmaningar. Vi tror att det finns många likheter, men också stora skillnader i hur man har ser på frågan och hur arbetet är 
organiserat.

Syfte: Öka kunskapen om modeller för samverkan med kommunerna

Form: Seminarieserie, workshop?



Samverkan med kommunerna
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Kopplingen mellan regional och kommunal nivå, d v s att 
utveckla fungerande metoder för samverkan



Innovation, smart specialisering

Innovationsutveckling och smart specialisering i 
regionerna:

Hur kan regionerna lägga upp sitt arbete med 
innovationsutveckling och smart specialisering i nästa 
programperiod med tanke på den ökade betoningen på 
innovationsperspektivet i EU? Hur kan man koppla RUS, 
ERUF, Smart Specialisering och innovationsstrategi för att 
det regionala tillväxtarbetet ska ge bästa möjliga effekt och 
mervärde? Vilka flaskhalsar finns vad gäller smart 
specialisering?

Läget i regioner som har ett pågående arbete och 
diskussion om hur dessa flaskhalsar kan hanteras.



Innovation i offentlig sektor

• Hur arbetar man, tar tillvara på samt implementerar 

innovationer i offentlig sektor?

− Kopplat till stora samhällsutmaningar och megatrender med 

bl.a. kompetensbrist

− Hur gör man praktiskt?

− Finns en del initiativ i form av Innovationsslussar samt 

Innovationsplattformar m.m. 



Förslag fördjupning Reglab 2020

Öppen innovation



Förslag fördjupning Reglab 2020

Regionens roll i tillväxtarbetet (vad är en 

regional ledare, hur leda utvecklingen, hur 

få mandat?)



Flernivåstyrning/ stat, region, kommun

Rollen som regional utvecklingsaktör. Många har nyss 
bildat region. Reglab skulle kunna erbjuda ett 
program/nätverk för att utveckla samsynen kring att ta 
den regionala ledartröjan. Utmaningar/möjligheter. 
Kommunikativa frågor i rollen som regional 
utvecklingsaktör. Ökande inomregionala skillnader, hur 
hanterar man dem som regional aktör?

Programmeringsarbetet/EU. Stöd till regionerna i dessa 
processer.
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Framtidens regionala tillväxtpolitik

Bakgrund och behov 

Vid förra Reglab RUS-nätverket hade Gustaf Rehnström vid SKL en 
dragning om de nya förutsättningarna för den regionala tillväxtpolitiken - hur 
regionalpolitiken har förändrats sedan 90-talet (se bild). Det finns ett behov 
av att fördjupa sig i dessa frågeställningar för att regionerna ska kunna 
möta framtida utmaningar. 

Exempel på frågeställningar:

Hur ser framtidens regionala ansvar ut? 

Hur påverkas interregionalt och intraregionalt utvecklingsarbete i praktiken?



Statliga myndigheters medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet

Statliga myndigheter:

Statliga myndigheters verksamhet stor betydelse för regionernas 
verksamhet och regionernas verksamhet har i sin tur stor betydelse för 
att förstärka effekten av nationella insatser. Av förordningen 
(2017:583) framgår att, och hur, statliga myndigheter ska medverka i 
det regionala tillväxtarbetet. Det framgår också att medverkan i 
tillväxtarbetet ska ske i samverkan med regionerna i frågor som 
påverkar länets utveckling. 

Tillväxtverket:

Uppdrag att stödja statliga myndigheters medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet till och med 2020 (Regleringsbrev 2018).

En förutsättning för samverkan och nationell samhandling mot målet 
om utvecklingskraft i alla delår av landet år att ha en samsyn kring 
utmaningar och utvecklingsområde därför:

 Förändringsteori för statliga myndigheters medverkan i 
det regionala tillväxtarbetet som illustrerar vad samtliga 
utpekade myndigheter kan göra samt vilka effekter 
medverkan skulle kunna få .

Regioner:

Regionerna har ansvar för utvecklingen i länet och att samordna lokal, 
regional och nationell aktörer i enlighet med den strategiska riktning 
som framgår i den regionala utvecklingsstrategin. Ett effektivt arbete 
för hållbar utveckling och tillväxt i hela landet förutsätter samordning 
av resurser och insatser på nationell, regional och lokal nivå. Nationella 
myndigheter arbetar genom sina sektorsområden även med regional 
tillväxt och utveckling. 

 Tillväxtverkets stödjande uppdrag fortsätter utifrån 
förändringsteorin och utveckling av indikatorer: 

 Vad behöver vi som regioner jobba med?

 Vika frågeställningar är relevanta i relation till statliga 
myndigheters medverkan?

 Hur kan vi samlat bidra?

Lina Holmgren Avdelningen för regional utveckling
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Regional digital agenda 2.0

Bakgrund och behov

Tidigare (2013) har Reglab anordnat ett lärprojekt med fokus på regionala 
digitala agendor. Nu, sex år senare, har frågan om digitalisering i 
regionerna utvecklas och därför finns behovet av en ny genomgång utifrån 
regionernas förutsättningar idag. Fokus behöver ligga mer på faktiskt 
genomförande/agerande till skillnad från tidigare lärprojekt där fokus låg på 
framtagandet av agendorna. 

Exempel på frågeställningar:

• Hur integreras digitaliseringsfrågorna i den regionala 
utvecklingsstrategin? 

• Digital Europe initiativet (EU) – möjligheter för regional utveckling?



Framtidens digitala kompetens; från en 
kunskapsekonomi till en lärandeekonomi
• Digitalisering är inte endast ett verktyg utan även en strukturomvandling och en samhällsförändring i sig, och lärprojekts -

idén tar snarare sin utgångspunkt i digitaliseringen än i kompetensfrågorna.

• Digitaliseringen hur påverkar den framtidens behov av kompetens och utbildning och vilka möjligheter ger den. Skillnaden 
mellan digitalisering och automatisering – fokus på digitalisering och inte automatisering.

• Hur hantera det livslånga lärandet och behovet för att alla individer ska klara av de kompetenskrav som man möts av på 
arbetsmarknaden

• Det kommer att krävas mycket mer av de ¨möjliggörande kompetenserna¨ för att kunna dra nytta av intelligenta verktyg 
än de traditionella kompetenserna.

• Vad innebär IoT, AI osv. för vår framtida arbetsvardag, hur ska vi utbilda för något vi inte riktigt vet hur det kommer se ut? 
Och kan digitaliseringen öppna dörrar och erbjuda lösningar för det livslånga lärandet?

• Att förstå hur människor och människors beteende förändras av den digitala tekniken är nödvändigt för att kunna anpassa 
strategi(er) till nya förutsättningar. Det saknas en helhetsbild över hur den digitala utvecklingen kommer att påverka 
framtidens arbete och kompetens.

• Målgrupp är då kompetensförsörjningsstrateger såväl som digitaliseringskoordinatorer – en samverkan mellan dessa två. 
Med inspiration från bl.a denna rapport : https://entreprenorskapsforum.se/activity/maskin-och-manniska/ , med en 
önskan om att hjälpas åt att förstå vad frågeställningarna ovan och i rapporten innebär för vårt regionala arbete

https://entreprenorskapsforum.se/activity/maskin-och-manniska/


Tema: Regionalt ledarskap för digitalisering
Bakgrund
Digitalisering kräver ett tydligt ledarskap och regionen har en nyckelroll i att samordna arbetet mellan kommuner, myndigheter och 
näringsliv. Numera finns en digitaliseringskoordinator i regionerna som har uppdrag att bidra till det arbetet. Även om 
förutsättningar, organisering och utvecklingen kan se olika ut i regionerna är behovet ofta detsamma. Men hur går regionen tillväga 
för att ta ledarskap och vilka verktyg har de att tillgå? Kan vi skapa ett ramverk för regionalt digitaliseringsarbete? Och hur kan 
regionen och dess aktörer tillsammans få en bättre överblick och samordning kring program från Tillväxtverket och, i längden, ett 
tydligt och enhetligt erbjudande till företagen?

Övergripande mål
Förtydliga regionens roll, kapacitet och nätverk för att mobilisera och skapa en digitaliseringsportfölj för bättre långsiktighet och 
lärande. Belysa koordinatorns mervärde och potential för regionalt ledarskap och vidareutveckla lärprojektet Digital 
verksamhetsutveckling. 

Förväntat resultat
Erhålla mer kunskap och större kompetens kring hur regionerna kan organisera sig, lägga upp sitt arbete och samordna sig med 
nationella och lokala aktörer för ökade synergier och mervärde. 

Aktivitet
Lärprojekt, seminarieserie eller liknande

Målgrupp
Regionernas utveckling/tillväxtenheter, nationella myndigheter som arbetar med digitalisering/regionalutveckling/tillväxt, 
näringslivsutvecklare från kommuner och regioner, 

Kontakt Tillväxtverket
Mats Wessman, Mikael Blomberg
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ERFARENHET AV DIGITALA SAMVERKANSMODELLER



GEMENSAM UPPHANDLING, ÄGANDE OCH 

FÖRVALTNING AV IT-STÖD MELLAN OFFENTLIGA 

HUVUDMÄN



Hur kan regionerna driva användandet av AI?

Bakgrund: 

Artificiell Intelligens är ett aktuellt ämne för såväl näringsliv som offentlig sektor. Regionala utvecklingsförvaltningen har valt att närma sig området med ett slags 
gräsrotsperspektiv. I projektform har regionen skapat labbar där teori och praktik blandats och där kunskap om möjligheter och begränsningar som AI-relaterade 
tekniker spridits bland deltagare från regionens näringsliv och offentliga sektor. Individerna har i de flesta fall operativa tekniska roller i sina organisationer. 

Syftet: 

Deltagarna utvecklar sin arbete med att driva på AI-arbetet i sina organisationer underifrån och/eller inte hindra initiativ uppifrån pga att man inte anser sig 
kunna tillräckligt om området. 

Skapa kontakter som sedan kan användas för att bygga upp ett regionalt nätverk inom området. Centrala insikter som t ex att datatillgång är central för att kunna 
genomföra konkreta AI-projekt och att datahanteringsfrågorna måste hanteras nu för att möjliggöra insatser där AI används i verksamhetssystem i en framtiden 
sprids också i samband med labbarna.”

Form: 

Lärprojekt eller seminarieserie



Hur förbättra ungas perspektiv inom olika arbeten 
som görs (tex Rus, olika projekt) Finns det bra 
metodik, ,goda exemplet Hur jobbar men 
systematiskt med ungas perspektiv?

Region Blekinge



Ungdomsperspektivet inom 
regional utveckling

Hur jobbar man med det?

Ungdomsråd?

Ungdomsmentorer till politiker

 Stipendier för aktiv medverkan 

 Värdefrågor/mentaliteten i 

regionen 



Barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen blir lag fr.o.m. 1 januari 2020. Barnkonventionens 

fyra huvudprinciper:

- att barn inte ska diskrimineras,

- att barnets bästa ska beaktas i beslut som rör barn,

- att barn har rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling,

- att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Vad innebär den nya lagstiftningen för aktörer som arbetar med 

regional utveckling? Hur kan regionala aktörer arbeta för att leva upp 

lagstiftningen om barns rättigheter och rätt till inflytande? 



Från fond till förändring
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• Från strukturfond till strukturförändring 

• Erfarenheter och goda exempel på arbetssätt och 

systemuppsättning som lett till varaktiga resultat – inte 

lyckosamma projekt i sig, utan strukturer och sammanhang



Erfarenhetsutbyte kopplat till 
EU-medel och ny 
programperiod
Region Blekinge



EU Programmeringsarbetet

Programmeringsarbetet/EU. Stöd till regionerna i 

dessa processer.?



Regional fysisk planering

• Ett lärprojekt eller liknande för regional fysisk planering. 

• Så klart viktigt för oss med ny lagstiftning på plats, 

• En ny regional planering som lyfter det geografiska perspektivet.



Bubblare: 

Utveckla metoder för regional fysisk 

planering

• Regional fysisk planering befinner sig i ett utvecklingsskede och 

är i behov av metoduppbyggnad
− Fysisk planering ska ges en mer betydande roll i samhällsplaneringen, 

t.ex. för att kunna åtgärda glappet mellan bostadsbyggnation och 

bostadsförsörjning (signaler från staten)

• Lärprojektet skulle innebära att utveckla relevanta metoder för att: 
− Undersöka fastighetsbeståndet utifrån ett tillgänglighetsperspektiv t.ex. 

med avseende på kötid och inkomst

− Kartlägga de boendes ålder-, inkomst- och kompetensprofil

− Sätta resultatet av ovanstående punkter i relation till en 

kompetensförsörjningsanalys



Regional fysisk planering

I takt med att den mellankommunala pendlingen ökat har 
det regionala perspektivet kommit att bli allt viktigare i 
frågor som rör fysisk planering och offentlig service. 
Exempelvis pendlande kommuninvånare som använder 
infrastruktur och tar del av offentlig service i kommunen 
där deras arbetsplats är belägen eller elever som väljer att 
läsa på gymnasiet i grannkommunen. En kommun kan 
inte längre utgå uteslutande från dess egna invånare utan 
måste i högre utsträckning beakta invånare i omgivande 
kommuner.

Givet denna nya geografi skulle ett regionalt perspektiv på 
fysisk planering underlätta.



Regional fysisk planering och samplanering av bebyggelse och infrastruktur

Reglab har 2014/2015 haft ett lärprojekt kring frågan som varit mycket bra. Ämnet är nu högaktuellt igen, 
det har kommit en ny lagstiftning och frågan om att få med ett fysiskt/geografiskt perspektiv in i den 
regionala planeringen är angelägen. Hur kan de regioner som inte omfattas av lagstiftningen arbeta?

Lärprojektet innehåller även en djupdykning i begreppet samplanering av bebyggelse och infrastruktur. 

Vad menas med samplanering? Vad innebär det? Och hur går samplanering till? Är det skillnad på regional 
och lokal nivå? Vad krävs från resp samverkansaktör? Går det att samplanera med de planeringssystem och 
lagar de olika aktörerna är beroende av idag?



REGIONPLANERING KOPPLAT TILL DET NYA 

UPPDRAGET MED REGIONALT TILLVÄXTARBETE



Rumslig planering
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Uppföljning av Rurban region och rumslig planering

Rumslig planering för majoriteten av regionerna som inte har 
planuppdraget, hur går vi vidare?

I Rurban region har vi tagit elefantkliv som blir bortkastade 
om vi inte går vidare i denna centrala fråga för regional 
utveckling
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Stad/Land – Rurban utveckling

2019-09-20



BOSTADSMARKNAD
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ELKRAFTSFÖRSÖRJNING

2019-09-20



Tillgång på el och mark- grund för 
etablering av nya företag
Hur kan regionen, via regional fysiskplanering, underlätta arbetet med att 
långsiktigt säkerställa hållbar el och mark till företag? Det är något som vi ska 
undersöka i denna aktivitet som Reglab arrangerar tillsammans med 
representanter från kommuner, regioner, nationella myndigheter och företag. 

Aktiviteten innebär att dels utarbeta kunskap och dels pröva och utveckla 
arbetsmetoder och processer genom att använda sig av möjligheterna som 
regional fysiskplanering medför. 

Kontaktperson Daniel Fahlander 



Utveckla projektmodeller 
Typ: tjänstedesign, innovativ utveckling

Innovationsprocess i projektutveckling:

Kravet att leverera projekt med innovationshöjd kommer 
att öka på de aktörer i regionerna som aktivt arbetar för att 
bidra till målen i de regionala strategierna och EU:s 
programspecifika mål i exempelvis ERUF- och Interreg-
program. Vilka verktyg kan vi på regional nivå utveckla för 
att bättre stödja våra projektaktörer? Skulle LFA-metoden 
och Insatslogiken, som vi i dagsläget använder vid 
projektutveckling, kunna utvecklas vidare för att inkludera 
även metoddelar som stimulerar till innovation? Det finns 
existerande nationella guidelines för innovationsutveckling 
i offentlig sektor – hur kan regioner använda dessa 
innovationsverktyg i praktiken?



Upphandling som kraftfullt verktyg för regional utveckling

Många regioner ser möjligheter att använda upphandling som ett kraftfullt verktyg för regional utveckling, 
men är osäkra på vad som egentligen är möjligt att göra inom ramen för LOU? Ny upphandlingslagstiftning 
ger nya möjligheter som tex innovationspartnerskap och reserverade upphandlingar. Hur används dessa i 
praktiken? Hur kan upphandling på bästa sätt bidra till hållbarhetsmål, stimulera innovation & utveckling 
och stärka förutsättningarna för lokala SME? Lärprojekt med erfarenhetsutbyte mellan regionerna, stöd 
från lagkunniga och dialog med Upphandlingsmyndigheten, Vinnova m.fl.

Är det möjligt att dela upp en upphandling i delkontrakt och förenklade processer för att främja mindre 
företag? Hur gör man en kravställning som öppnar upp för alternativa lösningar? Möjliga 
innovationspartnerskap? Hur kan vi ge stöd till kommunernas upphandlingsarbete?

Möjliga fokusområden: 
- Innovationsupphandling och innovationspartnerskap. 
- Reserverad upphandling och upphandling med social hänsyn.



LÄNSTRANSPORTPLANERNA OCH REGIONALT 

UTVECKLINGSARBETE



Internationell migration och integration av utrikes födda–
Evidensbaserade lösningar i det regionalautvecklingsarbetet

Det finns ett stort behov av att öka kunskapsnivån inom såväl migrations- som integrationsområdet. Det  
har under längre tid utformats en mängd lokala och regionala initiativ. Dessa kan än mer förankras i  
befintlig forskning, än vad som nu är fallet. Lärprojektet syftar till att öka bildningsnivån inom aktuella  
områden, och riktar sig till såväl analytiker som strateger.

Hur kan forskning användas i det regionala utvecklingsarbetet? Vilka utmaningar identifieras i det regionala  
arbetet och vilka lösningar har identifierats inom forskningen (exempelvis kompetensförsörjning)?
Förbättrade delregionala analyser. Tolkning och användande av statistik (metodologiska diskussioner).

Möjliga fördjupningsområden

• Skillnader mellan flyktingar/asylsökande, arbetskraftsinvandrare och anhöriginvandrare.

• Differenser vad gäller nationalitet, utbildningsnivå, ålder, kön och vistelsetid i nya hemlandet

• Ovan nämnda faktorers inverkan på exempelvis arbetsmarknadsintegration,
ekonomisk integration och bostadsmarknadsintegration för olika geografier (regioner)
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Sociala dimensionen i RUS+Folkhälsa

2019-09-20



Strategi för besöksnäring

 Regeringen tar nu under hösten fram en ny 

nationell turismpolitik- en turismstrategi. Även 

nordiska ministerrådet har antagit en 

turismplan. Sen finns ju även exportstrategin, 

landsbygdstrategin, Agenda 2030.

 regionala strategier för besöksnäring i relation 

till de nationella och nordiska – ev med fokus 

på Agenda 2030.


