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Kommentar 

Bra upplägg och väl förberedda samlingar under lärprojektet. Stort utrymme för diskussioner med 

kollegor från andra regioner och delar av landet. "spetsiga inslag" särskilt i slutet med 

bostadskommitténs inspel i Norrköping.  

För mig som arbetar med regionala tillväxtfrågor, inte sedan tidigare med fysisk planering, så har 

det varit bra att "ringa in" vad det handlar om. 

Väl planerat med intressanta föredrag och goda möjligheter att diskutera och samtala  

Mycket bra lärprojekt: bra innehåll, bra upplägg etc. Kul med stort deltagande från regioner, 

länsstyrelser, kommuner m.fl.  

Missade tyvärr två av tillfällena men har fått värdefull info att ta med mig. 

Bra diskussioner och bra exempel från olika verksamheter. 

Det är som Charlotta och Karin konstaterade på förmiddagen, att vi har gått från insikt till avsikt.  

En intressant område som leddes av två duktiga personer 

Respondenter: 8 

 

 

  



 

Om annat, ange vad du har uppskattat mest 

De ej valda är endast marginellt lägre rankade ... 

Skulle gärna ha haft mer än mer forskning. 

Hade gärna tagit alla alternativ - det är blandningen som är det bästa.  

Mycket har varit bra. Här skulle jag vilja välja tre alternativ. 

Det finns sällan endast ett område som man är intresserad av vid ett så pass stort område som 

detta är. Vår planering passade väl med de aktiviteter som skedde inom REGLAB och vi kunde låta 

vårt projekt växa och utvecklas under seriens gång. I projektet har flera nya infallsvinklar 

behandlats, exempel stulits med stolthet och tankar utbytts 

Respondenter: 5 

 

 

 

Kommentar 

Hög klass ger uppfyllda förväntningar 

Över förväntan 

Respondenter: 2 

 

 

 



5. Är det något du saknat när det gäller projektet? 

Lite "lurade" blev vi nog på att våra teman inte kom upp mer under tillfällen 2-3. Återkopplingen 

från det vi satte igång med möte 1 blev inte så tydlig som jag kanske förväntat mig. 

Fokus på "hantverket" när det gäller att regionplanera, att det behövs förstår jag, men hur det ska 

göras är mer oklart. Hur samordnar man exempelvis kommunernas ÖP:s på bästa sätt? Använder 

man GIS eller nåt annat sätt som är bättre? Vilka frågor ska en regional plan om fysisk planering ta 

upp? Hur det ser ut idag eller mer framåtsyftande? 

Nej 

Kanske missade det, men en översikt över planeringsprocesser i praktiken. 

HUr man kan utveckla arbetet med sociala frågor. 

Nej inte på dessa men skulle uppskatta en kontinuerlig fortÄttning, möjligtvis kan möten spridas 

över tid 

inget jag kommer på just nu 

Fokus ska självklart vara på den regionala nivån men för att vi på regional nivå ska se vår roll i det 

större sammanhanget är det viktigt att ha med både den nationella och kommunala nivån. Om 

möjligt har de det varit önskvärt att nationella aktörer hade varit med mer under hela projektet, 

inte bara som enstaka föreläsningar, exempelvis Trafikverket har en mycket tung roll i 

utvecklingen av de fysiska strukturerna. 

Eventuellt en mer övergripande diskussion kring ansvarsfördelningen lokalt/regionalt/statligt. 

Kanske för ett annat tillfälle. Det var bra att vi var konkreta i denna sväng 

Nej 

- 

Svårt att säga när jag missade två tillfällen. 

Nej 

Kanske ännu mer om gränslandet mellan tillväxt och fysisk planering. Hur närmar vi oss den fysiska 

planeringen på vårt sätt... inte kommuners och länsstyrelsens. 

inget jag kan komma på 

Svårt att säga - det är en kunskapslucka här. Alla regioner skall anamma ett nytt arbetssätt medan 

de statliga myndigheterna är steget efter.. 

Respondenter: 16 

 



 

 

Kommentar 

Bättre förståelse för komplexiteten och möjligen också begränsningarna av möjligheterna på 

regional nivå att i nuläget åstadkomma verkningsfull och "efterfrågad" regional fysisk planering. 

Har ganska stor kunskap innan projektet.  

Absolut! 

Respondenter: 3 

 

 

 

Kommentar 

Mycket bra kvalitet på talare 

Respondenter: 1 

 

 

 



Kommentar 

Skulle ha kunnat bidra mer, men egentligen behövdes det ju inte eftersom allt var så välplanerat 

Vårt projekt gick i stå. hade kanske varit en vinkling att diskutera. Frågan kom upp vid sista 

tillfället, men blev inte upplyft. 

Har inte så stor erfarenhet på området 

Genom att flera regioner hade samma typ av uppdrag i olika skeden har vi både bidragit och fått 

kunskap, nya idéer och tankesätt 

Respondenter: 4 

 

 

 

Kommentar 

HAr deltagit i flera andra reglab-sammanhang. Några nya kontakter, men också många kända 

ansikten 

Framför allt vet man nu framöver vem inom resp. organisation man kan kontakta framöver när 

man har träffat dem i lärprojektet.  

Respondenter: 2 

 

 

  



 

Kommentar 

Flera av de presentationer av nya angreppssätt för att beskriva statistik har testats och 

implementerats 

Respondenter: 1 

 

 

 

Kommentar 

Förhandling, processutveckling! 

Inte än.... 

Absolut, har fått mer kött på benen vad det gäller strukturbilder.  

Antar det -det måste smälta in först.  

Respondenter: 4 

 

 

  



 

Kommentar 

inte än... 

Ja - jag insåg just att jag har det. Det föll sig så naturligt att jag glömde bort att jag fått dem från 

lärprojektet.  

Respondenter: 2 

 

 

 

Kommentar 

Mycket relevant!  

Lärprojektet hade gärna fått pågå under en längre tid. Kanske ett år. 

Respondenter: 2 

 

 

  



 

15. Finns det något ytterligare du vill tillägga för utvecklingen av kommande aktiviteter inom 

Reglab? 

Träffarna borde ofta anordnas i olika städer, det var mycket intressant att ta del av Norrköpings 

stadsutveckling och få röra sig i en annan miljö än STH. 

Inte för ögonblicket - detta projekt ett bra exempel på upplägg av ett lärprojekt 

Ibland blir det väldigt övergripande och teoretiska resonemang. Man blir så lätt fast i diskussion 

om systemen. Men för att man ska få de där riktigt inspirerande ögonblicken så måste man få en 

glimt av verkligheten. Den verklighet som gör att alla diskussioner om rollfördelning, samverkan 

och mötesplatser faktiskt är mödan värd och leder till något konkret utanför 

sammanträdesrummen. För att få in lite mer av "verkligheten" måste man gräva djupare i olika 

exempelområden. Jag tycker inte det gör något om man snöar in på till exempel arbetspendling, 

energiförsörjning eller cykelvägar. De flesta exempel går att översätta till ett annat område. Att 

snöa in på ett område kan ge just de där ljuvliga aha-upplevelserna, när man ser att allt hänger 

ihop, inte bara i teorin utan faktiskt också i praktiken. Lena Friborg, Region Västerbotten  

Nej 

bra mötesplats! 

Bra upplägg och blandning med diskussion och föreläsningar. 

- 

Dessa plattformar som möjliggör erfarenhetsutbyte inom väl definierade områden är guld värda. 

keep up the good work! Våga testa tunna isar som detta projekt i realiteten är, när det fungerar 

blir det extremt bra 

Respondenter: 9 

 

 

 

 


