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Under Reglabs
årskonferens tänker
jag ta risken att…

Välkommen till Reglabs
årskonferens 2016!
I din hand håller du din guide till årskonferensen. Här ser du
var dina favoritinspiratörer talar, när ditt lärpass startar och
var det finns kaffe och bra kollegialt häng.
Reglabs årskonferens 2016 är en bana mellan framtidens
risker och regional robusthet som du snitslar själv. På sidan 6
hittar du onsdagens alla programpunkter, på sidan 14 torsdagens 24 lärpass.
Kolla in innehåll, tider och lokaler - och skapa ditt eget konferensprogram. Eller låt nyfikenheten och inspirationen styra
dig till helt oväntade samtal… årskonferensen 2016 handlar ju
också om att våga ta risker!
VÅRA BÄSTA TIPS!
Missa inte snackbarerna! Här har du chans att stanna upp och
reflektera över vad du hört och lärt.
Stanna kvar i vårt talarhäng och diskutera med inspiratörerna i
Kongresshallen.
Hjälp oss dokumentera! Berätta för Maja Lidberg, vår grafiska
dokumentatör, vad du sett och hört. Maja tecknar årskonferensen
2016, live på plats!
Vi ses!
Eva Moe & Karin Botås

x

O NS DA G 10 FE BR UA RI

TO RS DA G 11 FE BR UA RI

12.00 LUNCH i restaurang Tylöhus

08.20 BUSS från hotell Tylebäck, till hotell Tylösand.

13.00 VÄLKOMMEN! Helena Nilsson, Reglabs ordförande, och Jörgen
Preuss, Region Halland, hälsar välkommen.
Lokal: Kongresshallen.

09.00 GOD MORGON! Vi sammanfattar gårdagen:
Är Sveriges regioner redo?

Värdar för årskonferensen 2016 är Karin Botås och Bo-Josef
Eriksson.
13.45 ÄR DU REDO? Reglabs årskonferens 2016 handlar om
regional riskvillighet och robusthet. Hur rustar sig de svenska
regionerna i en osäker värld? Du väljer själv i vilka samtal du
vill delta, läs mer om eftermiddagens program på sid 6.
17.30 VI AVRUNDAR dagen tillsammans.
Lokal: Kongresshallen.

REGIONAL UTVECKLING 2016. Reglabs medlemmar och
samarbetspartner diskuterar vad som är på gång inom
regional utveckling i 24 lärpass. Läs mer om innehåll, tider
och lokaler på sid 14.
09.45 LÄRPASS 1
10.30 KAFFE och mingel
11.00 LÄRPASS 2
11.45 LUNCH i restaurang Tylöhus

17.45 PAUS för att ladda inför kvällens festligheter.
12.45 LÄRPASS 3
19.00 SAMLING utanför Kongresshallen, vi minglar inför middagen.
19.30 MIDDAG och underhållning. Värd: Region Halland

13.45 REGLAB SPANAR. Maja Fjaestad, statssekreterare hos framtidsministern diskuterar risker och robusthet i den regionala
framtiden.

24.00 BUSS från hotell Tylösand till hotell Tylebäck.
14.15 VI AVSLÖJAR vem som blir värd för Reglabs årskonferens
2017.
14.30 AVSLUTNING och kaffe.
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ONSDAG

Risk och robusthet

ÄR VI REDO?

REGIONALA RISKER handlar både om oväntade händelser
där de regionala systemen prövas, och möjligheten att ta ett
nytt grepp, att våga prova en annorlunda lösning.
REGIONAL ROBUSHET är förmågan att förutse och klara det
oväntade – att vara förberedd.
På Reglabs årskonferens 2016 har du chans att utforska risk
och robusthet ur många olika perspektiv: konstnärens, klimatforskarens, innovatörens, samhällsdebattörens… och zombieöverlevnadsexpertens.
Onsdagens program är ett smörgåsbord av erfarenheter,
diskussioner och inspirationer – du väljer själv hur din dag ser
ut. Om en lokal är fullsatt, väljer du en annan. Eller stannar till
i våra snackbarer för en stunds reflektion och diskussion.

ÄR VI
REDO?
Kongresshallen

DE
MODIGA

REGIONALA
REDSKAP

Roxette
& Gessle

Med hjälp av våra globala spanare, får vi en glimt av risker vi kan komma
att möta de närmaste åren – och hur vi rustar oss för dem.

13.45 Kongresshallen

Varmare, våtare, vildare – vilka risker medför ett förändrat
klimat?
Åsa Sjöström, verksamhetsledare för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI, berättar om stigande temperaturer, stigande havsnivåer
och ett förändrat klimat. Hur påverkar det djur, natur och människors hälsa?
Och hur jobbar vi i Sverige för att hantera riskerna?

14.45 Kongresshallen

Vår tids samhällsomdaning och den sociala hållbarhetens
förutsättningar
Vad händer i mötet mellan lokalt och globalt? Och är vi för organiserade för
att hantera de komplexa samhällsfrågor som uppstår? Hans Abrahamsson,
docent vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, är flitigt
anlitad av kommuner, regioner och landsting. Han har klara meningar om
hur hållbarhetsfrågor hanteras i regionala utvecklingsplaner.

16.00 Kongresshallen

Klimatflyktingarna – vår tids nya flyktingar
60 miljoner människor befinner sig på flykt i dag, många av dem på grund av
klimat- och väderrelaterade händelser. Journalisten och författaren Shora
Esmailian skildrar 2010-talets klimatflyktingar. Med nedslag i Pakistan, Egypten
och Kenya möter vi individer som redan rör sig i en allt varmare värld.

16.45 Kongresshallen

VI MÅSTE
PRATA OM
DET…
6

Fredriksson

Corbijn

Till världsmigrationens försvar

TRÄNINGSLÄGER
Harplinge

Varför har vi så lågt flyktingmottagande i Sverige? Frågan väldigt få ställer
sig, kan vara en nyckel till svenska regioners roll i den mest akuta globala
frågan just nu. Är det så att det kommer för många flyktingar, eller har vi
bara planerat ett för begränsat mottagande? Carlos Rojas, Miklo, berättar
bland annat om hur Piteå kommun förbereder sig för att bli en migrantkommun.
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DE MODIGA

VI MÅSTE PRATA OM DET…

Ett sätt att förbereda sig för det oväntade är bryta med det förväntade
och sina egna vanor; lämna de välkända stigarna och våga tänka i helt nya
banor.

Att vara en resilient organisation – en organisation som klarar påfrestningar
och har förmågan att anpassa sig till nya förutsättningar – handlar inte bara
om planer, checklistor och noggrann analys. Det handlar minst lika mycket
om ledarskap, styrning och organisationskultur.

14.15 Corbijn

Att överleva zombiekatastrofen
När zombien dyker upp – då är det verkligen kris. Att vara väl förberedd
för att klara en zombieattack, är märkligt nog ett sätt att också klara
andra oväntade händelser. Herman Geijer är författare till boken Zombieöverlevnad – din guide till apokalypsen och populär ledare av överlevnadskurser.
Han valdes till lyssnarnas sommarvärd 2015.

15.30

Walk and talk

13.45 Fredriksson

Getting skills right in Sweden
Hur ser Sveriges utmaningar ut när det gäller kompetensförsörjning, från
OECDs synvinkel? Fabio Manca, Directorate for Employment, Labour and
Social Affairs, OECD, diskuterar i den kommande studien Getting skills right in
Sweden: Vilka verktyg finns för att identifiera missmatchning och brister på
den svenska arbetsmarknaden? Hur fungerar samarbetet mellan olika aktörer
och nivåer? Fabio Manca ger också en inblick i best practise inom kompetensförsörjningsområdet från andra länder. Samtalet leds av Stig-Roland Rask.
Obs! Passet är på engelska.

Följ med på en vandring utmed havet på Prins Bertils stig. Medan vi vandrar
samtalar vi om att mötas på nya kreativa sätt. Dela med dig! Hur får du
kreativitet och inspiration i ditt arbete? Vandringsledare är Ulrika Bertilsson
och Per Albinsson, Region Halland.
Obs! Samling i hotellets reception.

15.00 Fredriksson

16.30 Corbijn

Vilken betydelse har vår nuvarande styrningsmodell för regionernas robusthet
och resiliens? Vad innebär det visionsstyrda och konsensusdrivna ledarskapet
för regionernas sätt att förhålla sig till risk och snabba omvärldsförändringar?
Ett samtal med forskarna Jörgen Johansson, Högskolan i Halmstad, och Malin
Rönnblom, Karlstads universitet. Samtalet leds av Carolina Schönbäck, Tillväxtverket.

Att måla fan på väggen
Var hittar man kraften för att möta det okända? Hur vårdar man oron
när den slår till? Den halländska konstnären Lisa Burenius som i 25 år levt
på sin konst, delar med sig av sina strategier för att våga beträda okänd
mark.

Varning fö
r att du ka
härifrån m
nske kom
ed någon
mer
annans ås
ikt eller in
sikt

Den goda viljan

16.15 Fredriksson

”Risk management” – att leda regionalt utvecklingsarbete
Ett samtal om ledarskap, organisationskultur och den regionala riskvilligheten. Får man göra misstag när man arbetar för att utveckla Sveriges regioner?
Måste allt vara evidensbaserat? Ett samtal mellan Pia Kinhult, strategisk
rådgivare, ESS, och tidigare regionråd i Region Skåne, Jörgen Preuss, bitr.
regiondirektör, Region Halland, Håkan Brynielsson, utredare SKL och tidigare
regiondirektör Regionförbundet Kalmar och Gunne Arnesson Lövgren, strateg,
Region Skåne. Samtalet leds av Magnus Persson, Region Örebro län.
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Varning fö
r att du ka
härifrån m
nske k

TRÄNINGSLÄGER
Ett sätt att skapa beredskap är att träna. Genom att delta i rollspel och
scenarioövningar utvidgar vi vårt sinne och tränar på att möta det
oväntade.

15.00 Harplinge (gamla delen)

Det urbana spelet
Det urbana spelet är ett roll- och scenariospel som tagits fram av Stockholms läns landsting. Bakgrunden är den starka urbaniseringen och
utvecklingen av den socioekonomiska segregationen. I Det urbana spelet
diskuterar spelarna samband mellan insatser i olika sektorer och på olika
styrnivåer, men också dialog med invånare, under ledning av spelledaren
Evert Kroes. Ta chansen att byta roll för en dag – och lära dig mer om det
urbana spelet! Obs! Antalet spelare är begränsat, först till kvarn…

14.45 Roxette

Vi lär oss hållbarhetsintegrering
Region Gävleborg har tagit fram en utbildning i hållbarhetsintegrering
som erbjuds till medarbetarna. Det handlar om grundkunskaper i hållbar
regional utveckling, och vad det kan innebära i den egna verksamheten.
Teori blandas med metoder och verktyg. Det ska vara lätt att göra rätt!
Agneta Morelli och Lena Aune, strateger i Region Gävleborg, berättar.

15.15 Gessle

Större regioner – robusta och risktåliga
Indelningskommittén har fått i uppdrag att dela in Sverige i färre och större
regioner. Vilka är fördelarna med en sådan förändring? Region Skåne
delar med sig av erfarenheterna av etableringen av forskningscentret ESS
och Västra Götalandsregionens av sitt arbete med samverkansstrukturer
för tillväxt och innovation, som var till nytta i hantering av SAAB-krisen.
Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne och Agneta Mårdsjö,
chef avdelningen Näringsliv, Västra Götalandsregionen. Samtalet leds av
Eva Moe, Reglab.

REGIONALA REDSKAP
Redan i dag finns många exempel på hur regioner arbetar långsiktigt för
att möta väntade och oväntade risker.

13.45 Roxette

Kan en plats vara innovativt robust?
För Swedish Laplands kommuner hör nedläggning och utflyttning till
vardagen. Men genom projektet Platsinnovation i Swedish Lapland vill man
med hjälp av ett innovativt angreppssätt förbättra förutsättningarna för
att attrahera invånare, besökare och företagare. Det berättar Helena
Karlberg, programansvarig SVID och Malin Lindberg, biträdande professor
vid Luleå tekniska universitet, mer om.

14.15 Gessle

Robusthet och resiliens i Stockholmsregionen
Robusthet och resiliens är nyckelord i Stockholmsregionens arbete med
RUFS 2050. Hur tänker Stockholms läns landsting att det ska stärka den
regionala utvecklingsplaneringen att hantera förutsedda och oförutsedda
händelser? Roland Engkvist och Bette Lundh Malmros, regionplanerare, Tillväxt och regionplaneförvaltningen, berättar mer.
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Kl. 16.30 Gessle

Innovation och risk
Att arbeta innovativt innebär att utveckla och testa nya metoder och processer. Det kan betyda att vi lämnar invanda rutiner. Hur gör vi då för att
inom ramen för lagar, regler och förvaltningstraditionen, hantera avvägningen mellan risk och innovation? Helene Degerman, projektledare inom
systemsäkerhet på Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, och Klas Palm,
forskare på Mittuniversitetet visar på möjligheterna.

*
**
***
*
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PROGRAMÖVERSIKT ONSDAG

ÄR VI REDO?

DE MODIGA

VI MÅSTE
PRATA OM DET…

TRÄNINGSLÄGER

REGIONALA
REDSKAP

REGIONALA
REDSKAP

Kongresshallen

Corbijn

Fredriksson

Harplinge

Roxette

Gessle

13.00

13.00
VÄLKOMMEN! Gemensam start i Kongresshallen

13.15

VÄLKOMMEN! Gemensam start i Kongresshallen

13.15

13.30
13.45
14.00

13.30
13.45

VÅTARE, VARMARE,
VILDARE – ETT
FÖRÄNDRAT KLIMAT

GETTING
SKILLS RIGHT
IN SWEDEN

Åsa Sjöström

VÅR TIDS SAMHÄLLSOMDANING
DEN GODA
VILJAN

DET URBANA
SPELET

WALK
AND TALK

15.45

STÖRRE REGIONER
– RISKTÅLIGA
Mikael Stamming,
Agneta Mårdsjö

Evert Kroes

Ulrika Bertilsson
Per Albinsson

”RISK MANAGEMENT”
– ATT LEDA REGIONAL
UTVECKLING
ATT MÅLA
FAN
PÅ VÄGGEN

Pia Kinhult, Jörgen Preuss
Gunne Arnesson Lövgren
Håkan Brynielsson

Lisa Burenius

16.30
INNOVATION
OCH RISK
Klas Palm
Helene Degerman

Carlos Rojas

17.15
17.30

15.45

16.15

Shora Esmaili

TILL VÄRLDSMIGRATIONENS
FÖRSVAR

15.30

16.00

KLIMATFLYKTINGAR

16.30

17.00

15.15

Malin Rönnblom
Jörgen Johansson

15.30

14.30

15.00

Lena Aune, Agneta Morelli

Hans Abrahamsson

14.15

14.45
HÅLLBARHETSINTEGRERING

15.15

16.45

Roland Engkvist, Bette L Malmros

Herman Geijer

14.45

16.15

14.00

ROBUSTHET OCH
RESILIENS

ATT ÖVERLEVA
ZOMBIEKATASTROFEN

14.30

16.00

Helena Karlberg
Malin Lindberg

Fabio Manca

14.15

15.00

PLATSINNOVATION

16.45
17.00
17.15

PÅ ÅTERSEENDE! Gemensamt avslut i Kongresshallen

PÅ ÅTERSEENDE! Gemensamt avslut i Kongresshallen

17.30

TORSDAG

Regional utveckling
2016
GRÖN UTVECKLING, NYTT INNOVATIONSINDEX,
BIOEKONOMI OCH NYA KULTURMÖTEN… det händer
massor av spännande saker i de svenska regionerna.
Under torsdagens lärpass har du chans att ta del av det allra
senaste inom regional utveckling från Reglabs medlemmar
och samarbetspartner. Du har 24 lärpass att välja mellan, här
kan du läsa mer om innehållet i passen och se vilka tider och
lokaler som gäller.

PASS 1 09.45-10.30
1. Det sociala kapitalets betydelse Kongresshallen
Vilka faktorer leder till en framgångsrik lokal utveckling? Hur kan två
grannkommuner med nästan identiska förutsättningar ändå utvecklas helt
olika? Platsens sociala kapital, eller samhällsandan, är en konkurrensfaktor
som blivit allt viktigare. Men hur skapas en god samhällsanda? Arena för
tillväxt presenterar skriften Tillit & tolerans – det sociala kapitalets betydelse
för platsens utveckling.
Katrien Vanhaverbeke, Arena för tillväxt

2. Regionbildning på gång Frösakull

Framtiden väntar inte på att vi ska bestämma oss. Nu är det dags för regional
kraftsamling för effektivare förvaltning, bredare förankring och att vi tar tillvara
kompetensen som finns i hela landet – en ny läns och landstingsindelning! Var
står vi i denna process?!

Lisbet Mellgren, SKL och Charlotta Fredriksson, WSP

3. Nytt innovationsindex Corbijn

För kläder,
reflektioner och
obekväma åsikter
ansvaras ej

Vi presenterar en ny körning av Reglabs Innovationsindex. Hur är förmågan till
ekonomisk förnyelse i din region 2015, jämfört med tidigare år? Vi diskuterar
också innovation i olika typer av regioner med utgångspunkt från antologi Det
innovativa Sverige – innovation och attraktion i stad och på landsbygd, utgiven av
Vinnova.

Monika Jönsson, Region Dalarna och Håkan Ylinenpää, Luleå tekniska universitet

4. Vill framtiden bo i vår region? Gessle

Så här jobbar vi med ungdomar och integration i Region Jämtland Härjedalen:
● • Mobiliserar kommuner, civilsamhälle och myndigheter i gemensamma
projektplattformar och regionala storprojekt.
● • Samverkar kring regionala behovsanalyser och projektdesign i socialfonden.
● • Tillit och entusiasm som framgångfaktorer!
Hör mer om detta och diskutera ungdomar och integration med oss.

Håkan Lundmark, Region Jämtland Härjedalen
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5. Vad är ett resultat? Fredriksson

Hur kan vi se på resultat inom det regionala tillväxtarbetet? Skiljer sig synen
på resultat beroende på vilken styrnivå eller region vi arbetar i? Vilka verktyg
finns för att ta fram en programlogik för olika insatser, och för att fånga resultat?
Lärpasset är utformat som en workshop.

Frida Andersson, Sigrid Hedin och Carolina Schönbäck, Tillväxtverket

Träffa doktorander och forskare:
• Regional utveckling och besöksnäring. Lotta Braunerhielm
• Omställning, bioekonomi och civilsamhället. Ida Grundel
• Hållbar utveckling inom besöksnäring. Fredrik Hoppstadius
• Car dependence and elderly’s moving plans. Sascha Benes
• Småskalig matproduktion i svenska landsbygder. Camilla Berglund
• Samverkansforskning: lärande för både forskare och praktiker. Margareta

Dahlström

6. Har ni en grön tråd? Roxette

Vi har en Grön tråd i vårt regionala tillväxtarbete. Har ni? Gröna Kronoberg 2025
är vår nya regionala utvecklingsstrategi. Det är ett centralt verktyg för att göra
verkstad av hållbar utveckling. Vår utmaning är att gå från strategi
till handling, både internt och externt.

Sunny Sandström och Sara Nilsson, Region Kronoberg

10. Demografins regionala utmaningar Frösakull

I en bilaga till Långtidsutredningen 2015 görs ett försök att analysera hur den
demografiska utvecklingen fram till år 2040 påverkar Sveriges regioner. Fokus
i analysen ligger på två områden: kommunalekonomi och kompetensförsörjning.
På lärpasset presenteras och diskuteras resultaten från bilagan.

Ulf Tynelius och Torbjörn Danell, Tillväxtanalys och Sverker Lindblad, Närings-

7. Art Inside Out Beatles

Den 1 januari 2016 startar en ny halländsk kulturinstitution, Art Inside Out, som
drivs av de halländska kommunerna och Region Halland tillsammans. Kulturutövare bjuds in att arbeta på olika platser i Halland, och nya möten uppstår
mellan invånare, publik, konstnärer och platser. Vi fokuserar på hur regionen
och kommunerna kan driva en gemensam verksamhet, t ex en kulturinstitution.

Eva Nyhammar, Region Halland

8. Vägar till bildning, utbildning och jobb Diltz

Det finns stora förväntningar på satsningarna med unga arbetslösa och
nyanlända som genomförs i Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) och
Etableringskurs på folkhögskola. Vad vet vi om resultaten så här långt? Vilken
betydelse har insatserna för deltagarna och för regionerna?

Lena Östlund och Björn Garefelt, Folkbildningsrådet

departementet

11. Datacenter – en ny industriepok Corbijn

På kort tid har sju datacenter etablerats i norra Sverige och en snabb tillväxttakt förväntas inom branschen. Visionen är att etablera minst 20 stora
datacenter i norra Sverige fram till 2020, vilket kan medföra upp till 3 000
nya arbetstillfällen. Vilka är riskerna med denna stora satsning och vilka är
utmaningarna?

Kenneth Sjaunja, Norrbottens läns landsting

12. Snabbare arbetsmarknadsinträde Gessle

I Stockholmsregionen pågår ett arbete för att skapa ett effektivare system för
att stötta nyanländas arbetsmarknadsinträde, till exempel samarbetet kring
Svenska för yrkesutbildade, SFX. Vi berättar om hur det regionala samarbetet
utvecklats och vilka resultat vi uppnått. Vi diskuterar konkreta verktyg för
regional samverkan för gruppen nyanlända och deras arbetsmarknadsinträde.

Jenny Hollstrand och Emil Lindqvist, Kommunförbundet Stockholms län

PASS 2 11.00-11.45
9. Forskarcafé Kongresshallen

Ta del av den senaste forskningen i direkt diskussion med forskare från Centrum
för regionalt samhällsbyggande, Karlstads universitet. Du hinner med tre cafébordssamtal under lärpasset!

16

13. Hur blir vi bättre på att nyttja EUs fonder? Fredriksson

Ett lågt deltagande i EUs sektorsprogram var bakgrunden till att aktörer i
Västerbotten beslutade sig för att tillsammans bli starkare. Ambitionen var
att initiera fler och större FoU-projekt i regionen. Hur kan regionen stärka de
svagare aktörerna och vässa de starka? Vi presenterar vårt arbete och vill dela
erfarenheter.

Nils Sandberg, Region Västerbotten
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14. Från kompostpåsar till biobussar Roxette

Landstinget Västmanland är stolta ägare av AB Västerås Lokaltrafik, ABVL,
som har högt ställda hållbarhetsambitioner. I dag körs ca 150 bussar inom
ABVL på biogas och den första eldrivna bussen är inköpt och testas i drift. Vi
berättar historien om hållbarhet i praktiken – från kompostpåsar till 150 bussar
som går på biogas.

Peter Liss, vd ABVL, och Anders Åkerström, Landstinget Västmanland

15. Bioekonomi – nu är det Sveriges tur! Beatles

EU har en strategi för bioekonomi, Danmark har det, Finland lyfts upp som
best practice i Bryssel. Den svenska regeringen är i början av arbetet med en
nationell agenda för bioekonomi, ambitionen är en skarp, handlingsinriktad
agenda. Några svenska regioner har redan hunnit långt och vill profilera sig
starkt, andra är i startgroparna. Sammantaget kan regionernas insatser bidra
till en stark nationell agenda. Välkommen till ett samtal om hur vi tillsammans
kan kraftsamla kring detta område!

18. Regionreformen – vad kan vi lära av Danmark och Norge?
Frösakull
Våra grannländer har kommit längre än oss när det gäller kommun- och regionreformer. Danmark klarade av kommun- och regionreform redan 2007. Vad
vann man på reformerna? Och varför vill man nu helt avskaffa regionerna? Norge
är mitt uppe i processen och berättar om argumenten som biter och hindren som
blockar på vägen.

Bjarne Jensen, RegLab Danmark och Halvor Holmli, Distriktssenteret, Norge och
Åsa Ström Hildestrand, Nordregio.

19. Ett år med Innovationsrådet Corbijn

Nationella innovationsrådet har funnits på plats i ett år. Vi presenterar verksamheten och vilka frågor vi arbetat med under det gångna året. Därefter vill
vi gärna ha en diskussion om regionernas behov, och hur nationell och regional
nivå kan samverka för ökad svensk konkurrenskraft.

Stefan Sjöqvist, Nationella innovationsrådet

Dag Hallén, Anders Olsson och Isabel Poli, Region Värmland

20. Regional energipolitik – finns den? Gessle
16. En trimmad yrkeshögskola Diltz

Att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning, öppnar
för nya möjligheter att anpassa utbildningar till specifika ändamål. I lärpasset
går vi igenom två exempel, dels hur man kan erbjuda enskilda kurser från YH
som uppdragsutbildning inom en region, dels hur yrkeshögskolan kan användas
som ett integrationsverktyg genom att kombinera validering, YH-utbildning,
yrkespraktik och språkundervisning.

David Lundgren och Johan Vinther, YH-myndigheten

PASS 3 12.45-13.30
17. Schyst kommunikation! Kongresshallen

Ord och bild spelar roll! För att motverka att vi omedvetet förstärker och
vidmakthåller myter och stereotypa föreställningar har vi tagit fram Schyst!
som ger tydliga exempel och tips för dig som vill kommunicera schystare.
Målet är jämlik kommunikation där alla känner sig inkluderade i ord och bild.

Marianne Nilsson, Region Värmland

Vilken roll kan regionerna spela i arbetet med omställning till ett hållbart
energisystem? Vilka verktyg förfogar regionerna över och hur använder vi
dem strategiskt? I det här lärpasset vill Region Västerbotten diskutera den regionala
rollen, utbyta erfarenheter och kanske inleda ett mer långvarigt samarbete
mellan regionerna i energifrågan.

Lena Friborg, Region Västerbotten

21. BRP+ i praktiken Fredriksson

Under 2014-15 har Reglab tillsammans med Tillväxtverket utvecklat ett system
för att mäta livskvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv på regional nivå. I januari
presenterades det färdiga mätsystemet och resultatet för de olika regionerna
– men vad händer nu? Hur går vi från att mäta till att göra?

Anna Norin, Region Västerbotten, och Johanna Giorgi, Tillväxtverket

22. Så ökar man gång-, cykel och kollektivresorna Roxette

Sammantaget gör Västernorrlands kommun- och landstingsanställda över
50 000 resor till och från arbetet varje dag (!), och reser i tjänsten för en halv
miljard under tre år. Stora offentliga organisationer i Västernorrland har gått
samman i ett gemensamt projekt för att styra arbets- och tjänsteresor i mer
hållbar riktning. Vi berättar om det positiva resultatet.

Emilia Rapp och Olle Bertilsson, Landstinget Västernorrland
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23. Välkommen till verkligheten?

Vi undersöker hur man kan skapa mer dynamik i mötet mellan nationella och
regionala mål genom att se närmare på kultursamverkansmodellen. I modellen
möts nationella, regionala och kommunala kulturpolitiska mål. Modellen
innefattar även samråd med civilsamhälle och professionella kulturskapare.
Utgångspunkten är SKL:s rapport Kultur i hela landet – regionala perspektiv på
kultursamverkansmodellen som bland annat visar att modellen i praktiken är
mycket större än det som regleras av en statlig förordning.
Louise Andersson, SKL

24. City university partnerships Diltz

Vi presenterar en kartläggning av innovationssystemet i StockholmMälarregionen och ger exempel på olika samarbeten mellan det offentliga
och akademin. Vi vill öppna för en diskussion om olika samarbeten. Hur
bidrar universitetssamarbeten till regional utveckling? Hur gör man i andra
länder? Vilka är våra styrkor och svagheter i ett internationellt perspektiv?

PASS 1
09.45-10.30

PASS 2
11.00-11.45

PASS 3
12.45-13.30

LOKALER

1. DET SOCIALA
KAPITALETS BETYDELSE
ARENA FÖR TILLVÄXT

9. FORSKARCAFÉ
CRS, KARLSTADS
UNIVERSITET

17. SCHYST
KOMMUNIKATION!
REGION VÄRMLAND

KONGRESSHALLEN

2. REGIONBILDNING
PÅ GÅNG
SKL

10. DEMOGRAFINS
REGIONALA UTMANINGAR
NÄRINGSDEP.
TILVÄXTANALYS

18. REGIONREFORM
I DANMARK OCH NORGE
NORDREGIO

3. NYTT
INNOVATIONSINDEX
REGLAB

11. DATACENTER
– NY INDUSTRIEPOK
NORRBOTTENS LÄNS
LANDSTING

4. VILL FRAMTIDEN
BO I VÅR REGION?
REGION JÄMTLAND
HÄRJEDALEN

19. ETT ÅR MED
INNOVATIONSRÅDET

CORBIJN

12. SNABBARE
ARBETSMARKNADSINTRÄDE
KSL

20. REGIONAL
ENERGIPOLITIK
REGION
VÄSTERBOTTEN

GESSLE

5. VAD ÄR RESULTAT?
TILLVÄXTVERKET

13. HUR NYTTJA
EU:S FONDER?
REGION VÄSTERBOTTEN

21. BRP+ I PRAKTIKEN
REGLAB
TILLVÄXTVERKET

FREDRIKSSON

6. HAR NI EN
GRÖN TRÅD?
REGION KRONOBERG

14. KOMPOSTPÅSAR
OCH BIOBUSSAR
LANDSTINGET
VÄSTMANLAND

22. ÖKA GÅNG-, CYKEL
O KOLLEKTIVRESOR
LANDSTINGET
VÄSTERNORRLAND

ROXETTE

7. ART INSIDE OUT
REGION HALLAND

15. BIOEKONOMI – NU
ÄR DET SVERIGES TUR!
REGION VÄRMLAND

23. VÄLKOMMEN
TILL VERKLIGHETEN?
SKL

BEATLES

8. VÄGAR TILL
BILDNING, UTBILDNING
OCH JOBB
FOLKBILDNINGSRÅDET

16. EN TRIMMAD
YRKESHÖGSKOLA
YH-MYNDIGHETEN

24. CITY UNIVERSITY
PARTNERSHIPS
MÄLARDALSRÅDET

DILTZ

Tiina Kikerpuu, Mälardalsrådet

Ta en risk
– prata med någon
du inte känner
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FRÖSAKULL

Praktiskt

Vad har jag lärt mig?

FRÅGOR, FUNDERINGAR OCH FEEDBACK
Ta kontakt med infodisken vid registreringen eller någon av funktionärerna
på plats. Du kan också kontakta Eva Fohlstedt, info@evafohlstedt.se, eller
Eva Moe eva.moe@skl.se

Vad tar jag med mig från
Årskonferensen 2016?

BAGAGE
Bemannad garderob finns vid registreringen utanför kongresshallen.
MIDDAG
Region Halland bjuder på middag med halländska smaker på onsdag kväll
i Kongresshallen. Fördrink serveras kl 19, vi sätter oss till bords kl 19.30.
Öl och vin till middagen står du själv för. Drinkbiljetter säljs från kl. 17
utanför Kongresshallen. under dagen i receptionen. Under middagen kan
du köpa dryck från bardiskarna i Kongresshallen.
SPA OCH TRÄNING
Hotel Tylösand har ett spa och en träningsanläggning. De är gratis att
använda för deltagare som bor på hotellet. För övriga kostar det 200
kronor, betalas vid entrén. Vill du boka någon behandling? Gör det i
förväg på 035-305 05.

Vad tar jag med hem till min
organisation?

TAXI
Taxi kan förbokas till exempel genom Taxi Halmstad 035-21 80 00 eller
Taxi Kurir 035-22 00 00.
BUSSAR
Det går förbeställda bussar mellan hotellen Tylösand och Tylebäck
följande tider:
• Onsdag den 10 feb kl 24.00 från Tylösand till Tylebäck.
• Torsdag den 11 februari kl 08.20 från Tylebäck till Tylösand.
TEXT OCH BILD
Texterna från årskonferensen skrivs av Sofia Kjörk, kommunikatör i Region
Örebro län.
Vi har också en fotograf på plats under konferensen, Jonas Arneson från
Varberg. Bilderna kommer att användas i Reglabs kommunikationsmaterial.
Vad ska jag förändra i morgon?

x

REGLAB.SE

