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Boverket
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Nordregio
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Halland
Region Kalmar län
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Region Sörmland
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Regio Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
SKR
Tillväxtverket
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Region Jönköpings län
Region Jämtland Härjedalen
Region Gotland



Kunskaps- och kompetensutveckling inom regional utveckling

Ägare: Sveriges regioner, Tillväxtverket, Vinnova, SKR

En neutral arena – flernivåsamverkan i praktiken 

Vi möter 600-700 regionala utvecklare varje år!

Reglab



Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Sörmland
Region Norrbotten 
Region Skåne
Region Stockholm/Storsthlm
Region Kronoberg

Region Uppsala
Region Blekinge
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Västra Götalandsregionen
Region Örebro län
Region Östergötland
Sveriges kommuner och regioner
Tillväxtverket
Vinnova

Reglabs medlemmar



Tillväxtanalys
ESF-rådet
Boverket
Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhälsfrågor, MUCF
Myndigheten för yrkeshögskolan
Trafikverket
SCB
UKÄ

Folkbildningsrådet
Mälardalsrådet
Norrbottens kommuner
IF Metall

Distriktssentret (NO)

Nordregio
Centrum för regional analys, GU
Centrum för forskning om hållbar 
samhällsförändring, KaU
Centrum för kommunstrategiska 
studier, LiU
Institutionen för stad och land/SLU
Avdelning stadsbyggnad, Chalmers
Förvaltningshögskolan, GU

Sweco strategy
WSP Sverige analys & strategi

Ramböll management consulting

Oxford research

Reglabs partner



Arena för 
utveckling

Filosofi för 
ägarskapLärande-

filosofi

Ökar individernas kompetens

Ökar organisationernas kapacitet

Bidrar till policyutveckling

Utvecklar nya verktyg, sprider best practise

Bidrar till samverkan och flernivåstyre

En väl fungerande modell 
för lärande och spridning



Vi tar tillsammans ansvar för lärprocessen.

Värdesätt olikhet – andras perspektiv.

Var generös!

Ha respekt för varandra och det du får höra i gruppen.

Reglabs samtal



Platsens 
betydelse

Hur bidrar fysisk 
planering till hållbar 
regional utveckling?

Hur kan fysisk planering bidra 
till likvärdiga möjligheter för 
företagande, arbete, boende 
och välfärd?



Det förväntade resultatet av 
Platsens betydelse är:

• Ökad kunskap om att bedriva regional fysisk planering inom det 
regionala utvecklingsansvaret med och utan stöd av Plan- och bygglagen.

• Ökad förmåga att använda regional fysisk planering som ett strategiskt 
verktyg för regional utveckling.
• Utvecklad samverkan mellan de olika planeringsnivåerna: 

lokal, regional och nationell nivå.
• Stärkt organisatorisk kapacitet att driva, utveckla och agera i 

planeringsfrågor.



2 FEBRUARI

Regional fysisk 
planering 

– med eller 
utan PBL

13-14 APRIL

Framgångsrika 
processer som 

gör skillnad

1-2 JUNI

Regionplanering 
för att möta 

samhällsutmaningar

Varför?

Framtiden

Vad?

Hur?

25-26 AUGUSTI

Regional fysisk 
planering för 

framtiden



Innehåll 
i varje 
workshop

Regionala 
exempel. 

Erfarenhetsutbyte, 
reflekterande samtal 
och olika perspektiv 

på ämnet. 

Hemuppgifter.

Inspiration och 
kunskapsbas från 
inbjudna forskare 

och experter. 



Regional fysisk planering – med eller utan PBL? 

Vi diskuterar nyttan och effekterna 
av att bedriva regional fysisk 
planering, och på vilka olika sätt 
man kan göra det.

Varför?

• Vad innebär det att jobba med regional fysisk planering inom det regionala 
utvecklingsuppdraget, med eller utan stöd av Plan- och bygglagen?

• Hur bidrar regionplanering till nyttor, effekter och värden? För vem?

• Vilket stöd finns från nationell nivå?



Livsmiljö

Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket



Olika regionala vägval

Erik Hansson, Region Halland

Lena Lindgren, Region Östergötland



Presentera er kort för varandra. 
Utse en sekreterare att skriva anteckningar.
Diskutera frågorna tillsammans i gruppen.
Låt alla komma till tals.
Tid för övningen: 20 min.

Gruppdialog 1:
PBL eller inte? 
Vilket behov av regionplanering finns i ditt län?



Det regionala utvecklingsuppdraget 
och regional fysisk planering 
– hur hänger de ihop?

Sverker Lindblad, Näringsdepartementet 
Mattias Schriever-Abeln, Finansdepartementet
Christina Nylén, Kulturdepartementet



Varför ska regioner bli 
regionplaneorgan?

Mattias Schriever-Abeln, Finansdepartementet



Samtal: Den nationella nivåns roll 
i regional fysisk planering

Sverker Lindblad, Näringsdepartementet
Mattias Schriever-Abeln, Finansdepartementet
Christina Nylén, Kulturdepartementet



Gruppdialog 2: 
Nationella nivåns roll i regional 
fysisk planering

Utse en sekreterare att skriva anteckningar.
Diskutera frågorna tillsammans i gruppen.
Låt alla komma till tals.
Tid för övningen: 15 min.





Människors välbefinnande 
– fokus på goda livsmiljöer

Caroline Stigsdotter och Annelie Mårtensson, Boverket



Strategi för gestaltad livsmiljö

Hanna Negash, Region Skåne



Samhällsservice – om 
regionens roll för en god och 
attraktiv livsmiljö
Bette Lundh Malmros, Region Stockholm



Varför?

För vem? 
Tjänstepersoner

Beslutsfattare
Andra

Utbildningar

Driva 
nätverk

Strategier
Utvärdering/
uppföljning

Rapporter

Utställningar

Webbinarier

Seminarier

Hålla 
föredrag



Vilken nytta? Vilken effekt?

Bättre 
planerings-

underlag

Ökad 
kunskap

Renare luft 
och vatten

Mer 
grönstruktur

Goda 
livsmiljöer

Fler har 
en bostad

Fler cyklar

Fler åker 
kollektivt

Förbättrad 
folkhälsa

Mindre 
trängsel

För vem? 
Tjänstepersoner
Privatpersoner

Andra



Gruppdialog 3: 
Vilket värde vill vi skapa?

Utse en sekreterare att skriva anteckningar.
Diskutera frågorna tillsammans i gruppen.
Låt alla komma till tals.
Tid för övningen: 15 min.



Nästa gång: 13 april (kl. 9-15) och 14 april (kl. 9-12)
Framgångsrika processer som gör skillnad

Vi diskuterar olika regionala 
arbetsprocesser, metoder och 
resultat.Hur?

• Hur kan vi bedriva, genomföra och kommunicera 
ett strategiskt arbete som gör skillnad?

• Vad är regionens roll?

• Hur kan kommunikationen med regionens 
samverkansparter utvecklas?



TACK FÖR I DAG!

Check-ut: Vad tar du med dig från dagens olika delar?

Inspiration och 
kunskapsbas från 
inbjudna forskare 
och experter. 

Hemuppgift.

Erfarenhetsutbyte, 
reflekterande 

samtal och olika 
perspektiv på 

ämnet. 

Regionala 
exempel.



www.reglab.se 

Twitter: Reglab_Sverige

catarina.lahti@skr.se

Linnea.lindstrom@skr.se

Karin.willis@tyrens.se

eva.moe@skr.se

Mycket snack
och mycket verkstad
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