
   

 

     

 

INBJUDAN Lärprojekt 

 

 

INTEGRATION − regionernas roll  
 
En väl fungerande integration har blivit en fråga för hela samhället och 
pressen är hård på stat, kommuner och regioner att agera snabbt, men också 
genomtänkt. De insatser vi gör nu, styr utvecklingen de kommande åren; de 
har betydelse för kompetensförsörjning, folkhälsa, fysisk planering och 
demokratiutveckling. 
 
Regionernas arbete med integrationsfrågor spänner över många olika 
områden, men rollen är sällan uttalad eller formell. Det finns ett stort behov 
av att diskutera regionernas roll, fylla på med kunskap och föra en dialog med 
andra inblandade aktörer inom integrationsområdet. Reglab bjuder nu in till 
ett lärprojekt om integration under hösten och våren 2016-2017.  
 

 

 

 

Sista anmälningsdag är 19 augusti 2016. 



   

 

     

 

Bakgrund. Det senaste årets utveckling i världen och Europa har inneburit en kraftig ökning 

av människor som söker sig till Sverige i hopp om ett nytt liv. Det har på många sätt stressat 

samhällssystemet, samtidigt som det mobiliserat ett enormt engagemang från civilsamhället, 

offentlig och privat sektor. I denna situation har pressen varit hård på stat och kommuner, 

och kraven har även ökat på att regionerna ska agera.  

 

Detta sker samtidigt som många arbetsgivare runt om i landet inte hittar kompetent 

arbetskraft, befolkningen åldras och försörjningsbördan ökar. Utvecklingen synliggör också 

hindren som redan finns för en långsiktigt fungerande integration ‒ med diskriminering på 

arbets- och bostadsmarknaden och brist på öppenhet och tolerans i samhället.  

 

Regionernas arbete med integrationsfrågor spänner över många olika områden men rollen är 

sällan uttalad eller formell. För vissa regioner handlar det om att stötta kommunernas 

mottagande av nyanlända, för andra om att använda till exempel 

kompetensplattformsuppdraget som ett verktyg för konkreta insatser och för ytterligare 

andra att arbeta med integration och mångfald som en horisontell fråga i det regionala 

tillväxtarbetet.  

 

Länsstyrelsen har sedan länge ett uppdrag att arbeta med integrations- och etableringsfrågor 

genom att exempelvis stötta kommuner att ta emot nyanlända och ensamkommande. Flera 

andra aktörer har också dem uttalade uppdrag: Migrationsverket under asyltiden, 

Arbetsförmedlingen under den s.k. etableringsperioden, kommunerna för försörjning efter 

etableringstiden etc. Regionerna har inget formellt uppdrag på området men många upplever 

ökade krav på att engagera sig i frågan: Vad innebär det att arbeta med integration utifrån ett 

regionalt utvecklingsperspektiv? Hur skiljer sig det från de statliga och kommunala 

uppdragen och vad kan regionen bidra med?  

 

På regional nivå blir integration inte bara en fråga om vad som händer under asyl- eller 

etableringstiden. Det handlar om att koppla integration till regionernas tillväxtarbete och 

kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt, till boende, fysisk planering, 

innovationsförmåga, attraktivitet och företagande. Till folkhälsa, kultur, demografiska 

utmaningar och demokrati.  
 

Det finns ett behov av kunskap och erfarenhetsutbyte mellan regionerna, men också med 

andra aktörer. Därför bjuder Reglab in till Integration – regionernas roll, ett lärprojekt under 

hösten 2016 och våren 2017. 

 
Den regionala rollen i fokus 
Lärprojektet Integration – regionernas roll har ambitionen att öka deltagarnas kunskap om 
olika aktörers roller och ansvar inom integrationspolitiken. Men också att ge en inblick i hur 
regionerna arbetar praktiskt med frågorna. Det förväntade resultatet av lärprojektet är: 
 

● Ökad kunskap inom området integration och regional utveckling. 



   

 

     

 

● Erfarenhetsutbyte − ökad kunskap om den regionala praktiken. 
● Synliggöra regionernas roll i integrationspolitiken.  
● Metodutveckling.  

 

Varför. Målet för lärprojektet är att utforska regionernas roll i integrationspolitiken; att 

fördjupa kunskapen och kapaciteten inom området.  
 

Vem. Målgrupp är regionala utvecklare och samarbetspartner. Reglabs medlemmar och 

partner kan delta med tre personer i lärprojektet. En person från respektive organisation 

ombeds vara huvudansvarig, detta anges vid anmälan. Samtliga deltagare förväntas delta vid 

de gemensamma mötena, men också arbeta på hemmaplan mellan träffarna.  

 

Hur. Lärprojektet syftar till erfarenhetsutbyte, gemensamt lärande och inspiration vid fyra 

tillfällen med input från experter, aktuell forskning, regionala exempel och deltagarnas egna 

erfarenheter.  

Seminarieserien leds enligt Reglab-modell av två innehållsledare, Catherine Szabó, Region 

Östergötland och Tobias Schölin, Region Skåne, med särskilt ansvar för sakinnehållet, och 

en processledare, Karoline Bottheim, Länka Consulting, med ansvar för lärprocessen. De 

ansvarar tillsammans med deltagarna för att lägga upp arbetet.  

 

 

Program 
Vi träffas i fyra workshopar under 2016 och 2017. Varje träff fokuserar ett aktuellt tema. Den 
preliminära programstommen ser ut så här, men innehållet kan förändras i samråd med 
deltagarna:   

 

 Workshop 1. Integrationspolitik i Sverige: Hur ser systemet ut? 
– Hur har svensk integrationspolitik sett ut historiskt och vad karaktäriserar den i dag?  
– Pratar vi samma språk? Vi reder ut viktiga begrepp. 
– Asyltid, etablering och långsiktig integrering – hur ser aktörssystemet ut och var 

kommer regionerna in?  
Datum: 21-22 september 2016, lunch - lunch, Malmö. 

 

 Workshop 2. Integration som regional tillväxtfråga ‒ rollen 
– Vad innebär det att arbeta med integration ur ett regionalt utvecklingsperspektiv? 
– Vilken roll har regionerna i dag?  
– Hur får vi ihop regional tillväxt, sjukvård, folkhälsa, kultur etc. till en samlande kraft 

för integration? Om helhetsperspektiv, komplexa processer och ledarskap.  
Datum: 17 november 2016, heldag, Stockholm. 
 
 
 
 



   

 

     

 

 Workshop 3. Integration som regional tillväxtfråga ‒ verktygen  
– Vilken roll kan regionerna ta i integrationspolitiken, och med vilka verktyg? 
– Utmaningsdriven innovation  
– Mångfaldsuppföljning som metod ‒ hur vet vi att arbetet ger resultat? 
Datum: 26 januari 2017, heldag, Stockholm 
 

 Workshop 4. Utblick & framåtblick  
– Europeisk utblick – vad händer på EU-nivå? Hur jobbar andra europeiska regioner 

med integration? 
– Vad kan vi lära av andra?  
– Hur ser morgondagens regionala integrationspraktik ut?  
Datum: 22-23 mars 2017, lunch-lunch, Norrköping.  

När. Lärprojektet startar den 21 september 2016 i Malmö med ett lunch-lunchmöte. 

 

Samarbeten. Reglabs arbete med integrationsfrågor består under 2016 av två olika projekt. 

Förutom lärprojektet Integration – regionernas roll pågår arbetet med Integrationsstudie 

− utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Resultaten av studien kommer att spelas in 

till lärprojektet.  

 

Påbyggnad. Om det finns intresse, finns möjligheten att skapa ett Reglab-nätverk efter 

avslutad seminarieserie. 
 

Kostnad. Kostnaden för att delta i seminarieserien är 20 000 kronor per Reglab-medlem och 

partner (inte per person). Budgeten är beräknad med utgångspunkt från att minst 15 

medlemmar/partner deltar (se bilaga).  

 

Anmälan. Anmälan till projektet sker via följande länk senast 19 augusti.  

 

Mer information. All information och dokumentation om serien samlas på: 

www.reglab.se/integration 

 

För ytterligare upplysningar, kontakta:  

Catherine Szabó, Region Östergötland, e-post tel. 070-339 61 91 

Tobias Schölin, Region Skåne, e-post tel. 072-543 05 38  

Karin Botås, Reglab: e-post tel. 072-528 41 27 

 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=8207&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=37838&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1
http://www.reglab.se/integration
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