
 

REGIONALA NYHETER – LÄRPASS 2015 

Innovationsloopen, Kraftsamling, Hållbarhetsresan… det händer spännande saker 

i de svenska regionerna. I dag har du chansen att ta del av det senaste inom regional 

utveckling från Reglabs medlemmar och samarbetspartner − du har 21 lärpass att välja 

mellan. Här kan du läsa mer om innehållet i passen och se vilka tider och lokaler som 

gäller.  

 

Pass 1 kl. 9.45 

1. Innovationskraft i offentlig verksamhet 

Regionernas insatser för tillväxt och innovation bidrar till ett konkurrenskraftigt 

näringsliv, mer sällan uppmärksammas möjligheten att stärka utvecklingen genom en 

dynamisk offentlig sektor. Vi vill starta en dialog om regionens roll för att stärka 

innovationskraften i kommuner, landsting och regioner. Vad kan och bör regionerna 

göra? Vilket stöd och inspiration kan Vinnova och SKL bidra med? 

Jonny Ivarsson Paulsson och Göran Andersson, Vinnova, Eva-Marie Rigné, 

Sveriges kommuner och landsting, m fl. 

Lokal: Europavägen 

 

2. Budkavle – lärdomar från nio år med Regionförbundet Örebro 

Hur gör vi egentligen när vi i praktiken bedriver regionalt utvecklingsarbete? Vi 

bestämde oss för att ta reda på vad som skiljer regionalt utvecklingsarbete och 

ledarskap från att driva och leda en stor organisation. Magnus Persson, 

regionförbundets siste direktör, redovisar tillsammans med medarbetare den 

”budkavle” man skickat till Region Örebro län om arbetsformer och regionalt 

ledarskap. 

Magnus Persson m fl, Regionförbundet Örebro län 

Lokal: Riksgränsen 

 

3. KOM FRAM – en modell för samverkan med akademin 

KOM FRAM är en modell för att stärka innovation och regional utveckling med stöd 

av humaniora och samhällsvetenskap. Modellen stöder dialogen mellan region-, 

kommunledning och forskare, och har utvecklats i samarbete mellan Regionförbundet 

i Uppsala län, UU Innovation och forskare vid Uppsala universitet.  



Anna Grönberg, UU Innovation, Uppsala universitet  

Lokal: Svensktoppen 

 

4. Nyttan av storregional samverkan  

För att Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta utvecklas som en konkurrenskraftig 

storstadsregion är det viktigt att den gemensamma målbilden och färdriktningen hålls 

levande. Under lärpasset diskuterar vi vilka frågor som kräver storregional samverkan 

och vinsterna med det?  

John Gambe, Mälardalsrådet och Ulla Persson, Västerås stad. 

Lokal: Världsalltet 

 

5. Resultatfokus – vad innebär det? 

Vi välkomnar alla som är intresserade av att lära sig mer och diskutera vad ett ökat 

resultatfokus i den regionala tillväxtpolitiken kan innebära. Vi som arbetar med 

utvärdering av ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden, på Tillväxtverket 

berättar om hur vi har tolkat och operationaliserat begreppet – och vill gärna att 

deltagarna bidrar med sina idéer och erfarenheter.    

Frida Andersson, Tillväxtverket. 

Lokal: Grannlandet 

 

6. Jämtlandsstråket 

Region Jämtland Härjedalen jobbar i satsningen Jämtlandsstråket tillsammans med tre 

kommuner och länsstyrelsen för att utveckla det tolv mil långa stråket där 60% av 

regionens befolkning bor. Förhoppningen är satsningen också ska ge mervärden i 

andra delar av regionen. Jämtland Härjedalen vill diskutera regionala satsningar inom 

översiktsplaneområdet: Hur kan kommuner arbeta tillsammans? Hur få förståelse hos 

de kommuner som inte deltar?  

Jan Molde, Region Jämtland Härjedalen 

Lokal: Inlandet 

 

7. Berättelsen om hållbarhetsresan  

Region Gävleborg vill berätta om vår kunskapsresa för att bygga en hållbarhetsresurs 

− om avgångar, irrfärder och hållplatser. Vi vill dela med oss av hur vi arbetar med att 



hållbarhetsintegrera projektansökningar, om att hållbarhetsintegrering av den egna 

organisationen och om strategier för att samordna hållbarhetsarbetet i länet.  

Lena Aune och Agneta Morelli, Region Gävleborg 

Lokal: Hembygden 

 

 

Pass 2 kl. 11.00 

8. Besöksnäringens lysande framtid  

Besöksnäringen i Sverige växer i snabb takt och står för en allt större del av Sveriges 

totala export. Näringen bidrar till ökad sysselsättning, särskilt när det gäller unga och 

utrikesfödda.  För förutseende regioner, kommuner och företagare kommer det 

framöver att skapas många jobb och möjligheter till tillväxt. Men hur blir det 

verklighet? Arena för tillväxt och Visita presenterar en ny rapport med efterföljande 

diskussion.  
Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt, Thomas Laurell, Visita 

Lokal: Inlandet 

 

9. Kraftsamling – en unik medborgardialog 

Projektet Kraftsamling 2011-2015 är en bred insamling av tankar och idéer från 

Norrbottens invånare. Genom sju konferenser, kommunbesök och fler än 400 

rundabordssamtal har deltagarna pekat ut unga, jämställdhet, mångfald och 

integration, samt en stolt självbild som avgörande för länets utveckling. Projektet har 

skapat mötesplatser och nätverk, breddat synen på tillväxt, och fått fler människor att 

prata regional utveckling. 

John Kostet, Norrbottens läns landsting 

Lokal: Riksgränsen 

 

10. Att mäta hela samhällen 

Efter ett tioårigt arbete inkluderande intervjuer av ledande personer i mer än femtio 

stora städer runt om i världen har PwC arbetat fram variabler som tenderar att spela 

roll för tillväxt och utveckling.  

Vi ser samband − vilket skapar möjligheter att använda resultaten som ett strategiskt 

verktyg. Vi lyfter fram fakta och för sedan en dialog om dess effekter.  

Peter Albinson, PwC  

Lokal: Svensktoppen 

 

11. Hur står sig din region i en nordisk jämförelse? 



Testa Nordregios nya kartverktyg! Senare i vår sker lanseringen av Nordregios 

webbaserade kartverktyg. Demografi, arbetsmarknad och tillgänglighet är centrala 

parametrar i premiärversionen. Vi vill ta tillfället i akt att få hjälp att testa verktyget 

och göra det ännu mer användbart. Ta med din laptop till ett interaktivt lärpass!  

Julien Grunfelder, Nordregio och Erik Fransson, Tillväxtanalys. 

Lokal: Världsalltet 

 

12. Möjligheterna med validering  

Analysera och tillvarata kompetensreserven, minska utbildningskostnader, öka 

rörlighet och matchning på arbetsmarknaden – det är möjligheter som rapporten 

Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet pekar på. Validering kan bli 

ett strategiskt verktyg i kompetensförsörjningsarbetet, och den regionala nivån är 

lämplig för samordning. Hur kan Myndigheten för yrkeshögskolan hjälpa till? 

Pär Sellberg, Myndigheten för yrkeshögskolan  

Lokal: Grannlandet 

 

13. Smart eller specialisering?  

Det rekommenderas att regioner ska prioritera styrkor och områden där man har 

specifik kunskap och kompetens. Hur mejslar man ut dessa prioriteringar? Ska man 

vara smart eller specialiserad eller både och? Välkommen att berätta hur ni gjort eller 

tänker göra! 

Monika Jönsson, Region Dalarna m fl. 

Lokal: Europavägen 

 

14. Internationell forskning & innovation 

Internationella samarbeten är nödvändiga för att Västra Götaland ska klara sig bra i 

den globala konkurrensen. För att stimulera internationell forskning & innovation 

antog Västra Götalandsregionen 2013 ett handlingsprogram med två nya spännande 

verktyg: EU-kortet för ökad medverkan i Horisont 2020 och MoRE − ett 

forskarutbytesprogram för att stärka konkurrenskraften inom styrkeområden. 

Susanne Hammarström och Lisa Belfrage, Västra Götalandsregionen 

Lokal: Hembygden 

 

 

Pass 3 kl. 12.45 



15. Breddat mått på regional utveckling  

Under 2014 har Reglabs förstudie Breddat mått på regional utveckling lagt en grund 

för att utveckla ett gemensamt mätsystem för livskvalitet och hållbar utveckling, för 

Sveriges regioner. Vi presenterar förstudiens resultat och diskuterar hur mätsystemet 

kan bli användbart. 

Mikael Sonesson, Region Östergötland och Johanna Giorgi, Tillväxtverket 

Lokal: Europavägen 

 

 

16. Integration för tillväxt 

I OECD:s Territorial review av Skåne 2012 konstaterades att migranter till Skåne 

antingen kommer att bli en börda eller en tillgång på lång sikt − vilket avgörs till stor 

del av offentlig policy. De demografiska förändringarna i Europa kräver ett 

inkluderande förhållningssätt. Region Skåne har tagit fram en handlingsplan med fem 

prioriterade insatsområden, som ska bidra till att skapa en ny syn på integration och 

tillväxt i Skåne. 

Carin Daal, Rozalia Weisz och Richard Gullstrand, Region Skåne 

Lokal: Riksgränsen 

 

 

17. Arenor för tillväxt  

Stora anläggnings- och arenaprojekt är på gång i Uppsala län. Projekten har stor 

potential som tillväxtmotorer; därför har Regionförbundet Uppsala län 

genomfört projektet Arenor för tillväxt med fokus på ökat företagande, sysselsättning 

och attraktionskraft, med utgångspunkt i ett antal större anläggningar/arenor i Uppsala 

län. Under lärpasset berättar vi om framgångsrika arbetsmetoder − metoder och 

verktyg − som projektet lett till. 

Toni Jonsson och Tomas Stavbom, Regionförbundet Uppsala län 

Lokal: Svensktoppen 

 

18. Investeringar i transportinfrastruktur 

Transportsektorn har en lång tradition av kostnad-nytta-analyser i utvärdering av 

infrastrukturinvesteringar. Sådana analyser är nödvändiga, men inte alltid tillräckliga. 

Vi presenterar en numerisk jämviktsmodell som tagits fram i samband med EU-

projektet Bothnian Green Logistics Corridor project. Ett verktyg där man kan få en 

första inblick i de ekonomiska effekterna av järnvägsinvesteringar i svenska och 

finska NUTS2-regioner.  

Jouko Kinnunen, Ålands statistik- och utredningsbyrå  

Lokal: Världsalltet 

 



19. Karriärmöjligheter och regional utveckling 

Forskningsinstitutet Ratio presenterar en studie som undersöker karriärmöjligheternas 

betydelse för valet av bostadsort. Hur viktiga är de långsiktiga karriärmöjligheterna 

när man väljer var man ska bo, jämfört med andra faktorer som livskvalitet, kultur- 

och affärsutbud? 

Martin Korpi, Ratio. 

Lokal: Grannlandet 

 

20. Gemensam strategisk ledning  

Kalmarregionen står inför en rad utmaningar de närmaste åren: rikets äldsta 

befolkning, låga födelsetal, låg invandring, stora pensionsavgångar och många 

ungdomar som flyttar. För att möta detta, har kommunerna och regionförbundet 

samlats i en ny modell för strategisk styrning − en utvecklad samverkan för att skapa 

ett långsiktigt, kraftfullt och nydanande arbete för kommunernas gemensamma 

styrning och ledning i länet. 

Charlotte Gustafsson Alidzanovic, Regionförbundet i Kalmar län 

Lokal: Inlandet 

 

21. Innovationsloopen och Mötesplats Lycksele 

Region Västerbotten har i två år arbetat med en metodik för medborgardrivet 

utvecklingsarbete, som kallas Innovationsloopen. Mötesplats Lycksele är den stora 

kraftsamlingen, som arrangeras i juni varje år. Hit slussas idéerna, från idéverkstäder 

till utvecklingsverkstäder, och vidare till företagsverkstäder för att bli prototyper, 

produkter och företag. Tillsammans skapar hundratals människor en arena som glöder 

av utmaningar, nya grepp och lösningar. 

Thomas Hartman, Region Västerbotten och Torbjörn Johansson, Innovation 

impact 

Lokal: Hembygden 


