
 

 

REGIONALA NYHETER 
Reglabs medlemmar och samarbetspartner diskuterar vad som är på 
gång inom regional utveckling i 24 lärpass. Du väljer själv var delta. 
 

 

 

 
PASS 1: 09.45 
 

1. Framtidens sjukvård 

Digitalisering, globalisering och urbanisering påverkar alla branscher och hälso- och 

sjukvården är inte undantagen. Men vart är utvecklingen på väg? Hur kommer vi att 

hantera våra hälsoärenden i framtiden? Lärpasset gör en snabb exposé över de 

viktigaste utvecklingstrenderna inom hälso- och sjukvården och lämnar utrymme för 

fortsatt dialog.  

Staffan Gullsby, Region Gävleborg 

Lokal: Gevalia 

 

2. Automatiseringens konsekvenser  

Utvecklingen mot en fortsatt automatisering och digitalisering kommer inte att gå 

spårlöst förbi på arbetsmarknaden. Innehållet i yrken kommer att automatiseras och 

förändras. Några yrken kan försvinna, medan nya uppstår. Vilka regioner påverkas 

mest? Ska regionerna agera för att driva på denna utveckling och i så fall hur?  

Joakim Boström Elias, Västra Götalandsregionen och Anders Axelsson, Region Skåne 

Lokal: Bo Lindhe 
 

3. Potentialen i samverkan mellan offentlig och privat verksamhet  

Regionbildning innebär att hälso- och sjukvårdsfrågor och tillväxtfrågor samlas i 

samma organisation. Hur tar vi tillvara på denna möjlighet? Hur kan regionerna agera 

för att skapa synergier mellan verksamheten, företag och kunskapsmiljöer i närheten? 

Vi diskuterar utifrån exemplet Region Östergötland och de möjligheter som miljön för 

test och innovation innebär.  

Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova, Klas Danerlöv, SKL och Annica Öhrn, Region 

Östergötland 

Lokal: Tamburinen 



 

 

4. Utvärdering av Regionalfonden i halvtid  

Hundratals projekt håller på att genomföras via europeiska regionalfonden. Kommer 

de att bidra till att vi uppnår politikens målsättningar – i regionerna, i Sverige och EU? 

Under 2016 har tre utvärderingsteam inom områdena koldioxidsnål ekonomi, 

konkurrenskraft i SME och forskning och innovation arbetat intensivt med att besvara 

den frågan. På detta seminarium får vi ta del av deras slutsatser och diskutera deras 

rekommendationer.  

Seminariet är uppdelat i fyra block: Det går bra att delta under delar av passet eller i 

sin helhet: 

9.45    Omställning mot koldioxidsnål ekonomi. Sweco 

10.10   Innovation och smart specialisering. Ramböll Management, Faugert & Co 

11.00   Konkurrenskraft i små och medelstora företag. Sweco 

11.25   Har de Europeiska struktur-och investeringsfonderna rätt förutsättningar för att 

bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt? Oxford research, Strategirådet, 

Nordregio 

Frida Andersson, Tillväxtverket 

Lokal: Boulogne 
 

5. På resa i matlandet 
Den kulinariska turismen är en bransch i stark tillväxt ‒ mat och dryck blir allt 

viktigare som reseanledningar. I lärpasset redovisas resultaten från en studie där 

matentreprenörer, en matfestival, en kocktävling och Eurovisionsschlagerfestivalen 

har besökts. En slutsats är att det krävs modiga regioner som ser den näraliggande 

landsbygden.  

Karin M. Ekström, Högskolan i Borås och Besöksnäringens forskningsfond 

Lokal: Imagine 

 

6. Smart specialisering ‒ i Sverige och Europa 

Smart specialisering genomsyrar i dag både regionala och nationella tillväxtstrategier. 

Nordregio ger en djupare analys av hur arbetet startade och vilka teorier som ligger 

bakom begreppet. Vi tittar också på hur andra länder jobbar med smart specialisering, 

och vad vi kan lära av detta. Och avslutar med en dialog om vad som händer under 

2017: Hur kan vi samverka ännu bättre i framtiden?  

Cecilia Johansson, Tillväxtverket, Monika Jönsson, Region Dalarna, Iryna Kristensen 

och Nelli Mikkola, Nordregio 

Lokal: Solitude 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Galna effekter och storartade utvecklingsmöjligheter 

I ett litet land som Sverige är vi fundamentalt dåliga på att kraftsamla nationellt – och 

när vi försöker så missar vi oftast att involvera regionerna. Hur kan det bli bättre – för 

ökad konkurrenskraft och nyttjande av nationella satsningar i hela landet? I dag jobbar 

Östra Mellansveriges fem regioner tätt ihop kring sina styrkeområden. Vi berättar hur 

samarbetet vuxit fram, skapat ett starkare innovationssystem, och samtidigt skapat en 

plattform för långsiktigt internationellt samarbete.  

Mikael Hjorth, Region Västmanland, Mikael Jorstig, Region Örebro län, Toni 

Jonsson, Region Uppsala och Emma Hanson, Regionförbundet i Sörmland 

Lokal: Cavatina 

 

8. Till Sverige och sen då?  

Asylsökande och nyanlända behöver lära sig det svenska språket och samhället. Att 

som nyanländ möta svensk folkbildning innebär att man inte enbart tillåts ha en egen 

åsikt, utan även förväntas ha det. Detta erbjuds av folkhögskolor och studieförbund. 

Vad innebär verksamheten och vad säger deltagarna själva?  

Mats Eriksson och Marie Svensson, Bollnäs folkhögskola, Torvald Åkesson, 

Folkbildningsrådet, samt deltagare 

Lokal: Da Capo 

 

 

PASS 2: 11.00 
 

9. Hållbar utveckling och Agenda 2030  
Agenda 2030-delegationen ska under våren presentera förslag till handlingsplan för 

Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. I lärpasset har 

deltagarna möjlighet att ge inspel till vilka möjligheter man ser, men också belysa 

problem och målkonflikter i genomförandet av Agenda 2030-arbetet. Vi diskuterar: 

Vad behövs för att föra arbetet med hållbar utveckling framåt? Hur förhåller sig 

nationella mål till det regionala arbetet med hållbar utveckling? 

Kristin Frilund och Susanna Norberg, Agenda 2030-delegationens kansli 

Lokal: Gevalia 

 

10. Hur får vi nollorna att bli ettor? 

Den digitala transformationen kan inte IT-avdelningen lösa, den berör varje del 

inom organisationen. En ledare för digital omvandling bör kunna stå med ett ben i 

vågen av nya förväntningar och med ett ben i en långsam och krävande 

förändringsprocess. Hur får vi våra ledare och beslutsfattare att hoppa upp på vågen? 

Hur får vi dem som i dag är analoga att bli digitala, att gå från att vara en nolla till att 

bli en etta? Vilken digital kompetens behöver de för att ta steget? 

Magnus Rudehäll och Andreas Skog, Region Västerbotten 

Lokal: Bo Lindhe 

 

 

 



 

 

11. Så blir Uppsalaregionen ledande inom e-hälsa 

Region Uppsala har ambition att bli ledande inom svensk e-hälsa. Den grundläggande 

idén är att öka patienternas delaktighet i sin egen vård och att underlätta personalens 

vardag. Vilket stöd krävs av politisk ledning och strategiska dokument för att 

åstadkomma detta? Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna?  

Shara Unneberg och Louise Arodén Arvidsson, Region Uppsala 

Lokal: Tamburinen 

 

12. Utvärdering av Regionalfonden i halvtid ‒ forts. 

I detta lärpass tar vi del av slutsatser från utvärderingar av projekt inom Europeiska 

regionalfonden (se lärpass 4 ovan).  

11.00    Konkurrenskraft i små och medelstora företag. Sweco 

11.25    Har de europeiska struktur-och investeringsfonderna rätt förutsättningar för att 

bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt? Oxford research, 

Strategirådet, Nordregio. 

Frida Andersson, Tillväxtverket m fl 

Lokal: Boulogne 

 

13. Vad betyder platsen för integrationen? 

Det är ganska stora skillnader mellan olika kommuner när det gäller utrikes föddas 

etablering i arbetslivet – varför? Under 2016 har Reglabs analytikernätverk arbetat 

med en studie för att svara på frågan. I lärpasset presenteras resultatet från studien. Vi 

diskuterar slutsatserna, men också hur de förhåller sig till de integrationsinsatser som 

redan pågår i landet.  

Bo Wictorin, Regionförbundet Sörmland och Stig Roland Rask, Reglab 

Lokal: Imagine 

 

14. Konsten att leda offentlig innovation  
Att stödja framväxten av attraktiva innovationsmiljöer i regioner ställer stora krav på 

ledning och organisering av tillväxtarbete inom politiken, offentliga organisationer, 

företag och akademi. Lärpasset kommer visa på hur ni kan engagera olika aktörer till 

samverkan runt öppen innovation och bygger på erfarenheter från fyra Vinnova-

projekt: SKARP-online, Innovationsledning för smarta specialiseringsstrategier, Open 

Innovation och Social Innovationsledning i Skåne.  

Åse Angland Lindvall, Wide Ideas m fl 

Lokal: Solitude 

 

15. En snabbare väg till svenska språket 
Alla som kommer till Sverige och behöver lära sig svenska finns i en kommun, i en 

region och i ett land. Hur ska vi lösa utmaningen om inte dessa nivåer samarbetar? I 

Skåne har vi valt att erbjuda tre spår och ett brett samarbete för att säkerställa 

snabbaste vägen till yrkeslivet och svenska språket: Yrkes-sfi Skåne. 

Mirlinda Iberdemaj, Kommunförbundet Skåne  

Lokal: Cavatina 

 



 

 

16. Omställningen till fossilfritt – hur kan vi höja tempot?  
Västra Götalandsregionen arbetar sedan några år tillsammans med Länsstyrelsen för 

att höja tempot i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Ett förslag till Strategiska 

vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 har tagits fram och 

varit på remiss. Under lärpasset presenteras några av de arbetsformer vi använt, som 

dialogprocess och backcasting, och hur vi planerar för genomförandet.  

Gerda Roupe & Tomas Österlund, Västra Götalandsregionen 

Lokal: Da Capo 

 

 

PASS 3: 12.45 
 

17. Samspelet regionalt ‒ lokalt i en ny miljö  

Även om den regionala kartan inte ritas om, sker ändå stora förändringar i den 

regionala miljön för både regioner och kommuner. Medborgarna tar på allt fler håll i 

landet över utvecklingsuppdraget från staten, via regionfullmäktige. Regionerna leder 

arbetet och fattar de formella besluten, men samtidigt krävs kommunernas aktiva 

medverkan för att åstadkomma resultat. Vi reflekterar tillsammans över vad detta 

innebär i praktiken. I samtalet deltar: Therese Metz, Gävle kommun, Lasse Lindén, 

Fyrbodals kommunförbund, Magnus Persson, Region Örebro län. Samtalsledare: 

Linnéa Hassis och Per Sandgren, Arena för Tillväxt 

Lokal: Gevalia 

 

18. Regionernas kamp – vinnare och förlorare 
Hur väl anpassade är egentligen våra regioner för den nya ekonomiska geografin?  

Tolv av de svenska länen har lägre förvärvsinkomster än snittet. Vad skulle 

samhällsnyttan vara av att de kom ikapp? Hur skapas bättre förutsättningar för 

regional tillväxt? Under lärpasset presenteras en analys av olika regioners växtkraft 

och hur tillväxtpotentialen ser ut. Därefter följer en diskussion med regionala 

företrädare.  

Mattias Frithiof & Kristina Westermark, WSP Analys & strategi 

Lokal: Bo Lindhe 

 

19. Regionens roll som katalysator för grön omställning 

Norden är världsledande på grön tillväxt, men vi sätter samtidigt stora ekologiska 

fotavtryck på jorden. Hur kan regionerna bidra till den gröna omställning som måste 

ske? Nordregio har analyserat 50 exempel på gröna och hållbara verksamheter i 

Nordens regioner. Kom och lär dig mer om hur din region kan främja cirkulär 

ekonomi, industriell symbios och förnybar energi.  

Ingrid H G Johnsen, Nelli Mikkola och Åsa Ström Hildestrand, Nordregio  

Lokal: Tamburinen 

 

20. BRP+: Svenska mästare i hållbar livskvalitet 
Reglab och Tillväxtverket har sedan 2013 utvecklat BRP+, ett system för att mäta 

livskvalitet i ett hållbarhetsperspektiv – och Sverige, vi har ett resultat! Vi visar och 



 

 

diskuterar livskvalitet och hållbarhet i svenska regioner i dag och över tid, visar på 

regionala skillnader, utmaningar och styrkeområden.  

Reglab, Anna Norin, Region Västerbotten, Johanna Giorgi, Tillväxtverket 

Lokal: Boulogne 

 

21. Regionala exportcenter ökar internationaliseringen  
Tillväxtverket har i samverkan med sex pilotlän genomfört projektet Regionala 

exportcenter under 2016. Projektet kommer att fortsätta under 2017 och 2018, med 

ambitionen att utveckla konceptet och ta in fler regioner för att öka företagens 

internationalisering. I det här lärpasset redovisar vi erfarenheter och kunskap från det 

första året.  

Conny Lemon, Tillväxtverket och Hans Pontusson, Region Dalarna 

Lokal: Imagine 

 

22. Hur blir vi bättre på innovationsledning? 

Forskaren Klas Palm har studerat fyra olika sätt att arbeta med innovationsledning 

med syfte att förnya och utveckla regional och kommunal verksamhet. Det har gett 

möjligheter att jämföra och reflektera över olika metoders styrkor och svagheter. Det 

ger också lärdomar för alla som håller på, eller planerar att starta, liknande insatser. 

Klas Palm, Uppsala universitet och Vinnova 

Lokal: Solitude 

 

23. Innovationsnoder med nationell lyskraft 

Region Gävleborg driver tillsammans med kommunerna ett arbete för att etablera 

regionala innovationsnoder. Fokus är att skapa lokalt innovationsstöd, men också 

regionala profiler och miljöer med nationell lyskraft. Vi presenterar lärdomar från 

arbetet i Gävleborg och Västernorrland.  

Carina Åkerberg, Region Gävleborg, Moniqa Klefbom, Hudiksvalls kommun                                                                                

Lokal: Cavatina 

 

24. Verktyg för nyanlända på arbetsmarknaden  

Europeiska socialfonden skapar förutsättningar för nyanlända kvinnor och män att 

snabbare etablera sig på din regionala arbetsmarknad. Svenska ESF-rådet presenterar 

en nyligen gjord omvärldsanalys kring integration och etablering Vi får även 

möjlighet att lyssna till ett konkret exempel på hur arbetet kan gå till i ett 

socialfondsfinansierat projekt som arbetar med yrkessvenska som ett verktyg för 

integration. Dessutom presenteras hur ESF-rådet arbetar med insatser som riktar sig 

mot nyanlända för att skapa bättre förutsättningar för integration och etablering. 

Emilia Liljefrost, Heidi Knorn och Johan Nordqvist, Svenska ESF-rådet. Tobias 

Fannqvist, Stockholms stad 

Lokal: Da Capo 


