
LABB 2013
Lärande, analys och benchmarking med Reglabs medlemmar och 
partner; 20 workshopar i fyra pass under förmiddagen den 7 februari. 
Här kan du läsa mer om varje workshop och se vilka tider som gäller. 
Du ska välja fyra workshopar, de håller på i ca 30-35 min. Vi hoppas 
att du som deltagare också vill bidra med dina kunskaper – det är 
dialog och erfarenhetsutbyte som gäller i dag!
 

4 förmiddagspass

20 workshopar 

Pass 1, kl 8.45
Kommunernas region 

– kommunernas inflytande i regionen 

Hur har det kommunala inflytandet organiserats 

i Skåne, Västra Götaland, Halland, Östergötland, 

Dalarna och Gävleborg? Två forskare har på 

uppdrag av SKL och Reglab gjort en studie av 

olika organisatoriska och politiska modeller i det 

regionala utvecklingsarbetet.

Jörgen Johansson, Högskolan i Halmstad/Karl-

stad universitet, Lars Niklasson, Linköpings 

universitet och Lisbet Mellgren, SKL.

Lokal: VIP

Bidrar kluster till smart specialisering 

– exemplet The Paper province

Bidrar klusterorganisationer till innovationer och 

smart specialisering? Går det att mäta regional 

utveckling? The Paper province berättar om sina 

erfarenheter och Slim-projektet redovisar en ny 

metod att mäta regional utveckling.

Maria Hollander, The Paper province, och Staffan 
Bjurulf, Region Värmland och Slim-projektet.

Lokal: Världsarvet

Gastronomi som regional utvecklingskraft

Ett exempel på export av best practice är sats-

ningen på småskalig matproduktion - mathant-

verk - kopplat till besöksnäringen, där Jämtland 

nått långt utanför landet med sin profil. Inom 

ramarna för Unesco creative cities network har 

kontakter etablerats med Kinas fjärde största 

stad Chengdu. Dessa kontakter via magen har 

goda förutsättningar att utveckla näringslivet i 

Jämtland.  

Dag Hartman, Regionförbundet Jämtland

Lokal: Labyrinten

Best agers: Leva längre 

– arbeta längre?

Norrbotten berättar om ett framgångsrikt euro-

peiskt projekt: Best agers som ser 55-plussare 

som en tillgång i arbetslivet. Hur kan vi ta tillvara 

denna outnyttjade pool av äldre professionella?

Ewa Hedkvist Petersen, Norrbottens läns lands-

ting, m fl. 

Lokal: Olga Bardh

Fysisk planering på regional nivå 

– till vilken nytta?

Vi går till botten med motiven till att använda ett 

fysiskt perspektiv på regionala utvecklingsfrå-

gor: Vad leder det till? Är det värt besväret? Hur 

bidrar kopplingen RUP-ÖP till att förbättra män-

niskors livsvillkor och skapa attraktiva livsmiljöer? 

Förbered dig på ett svettigt arbetspass! 

Karin Botås och Lina Widlund, Regionförbun-

det Sörmland

Lokal: Hägnan
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Pass 2, kl 9.30
Flernivåstyre i praktiken 

– exemplet Storuman 

Region Västerbotten provar flernivåstyre i prak-

tiken i de två viktigaste regionala utvecklingspro-

cesserna framtagandet av RUS:en och regionens 

varumärkesarbete. Nya metoder utvecklas och 

testas i ett tiotal piloter, bland annat Storumans 

kommun, där det nu görs stora investeringar i 

gruvnäringen, och Umeå kommun som blir Euro-

pas kulturhuvudstad 2014. 

Peter Hedman och Niklas Gandal, Region Väs-

terbotten m fl.

Lokal: Världsarvet

Vi måste ta tillvara hela 

arbetskraftens potential! 

Vi klarar inte kompetensförsörjningen om vi inte 

tar vara på all den kompetens som finns! I dags-

läget är den i många fall osynlig därför att den 

inte finns dokumenterad. Det behövs en flexibel 

regional infrastruktur och samordning av valide-

ring. Workshopen kommer att fokusera på kon-

kreta erfarenheter från arbetet med att bygga 

stödstruktur för validering i Västra Götaland.

Björn Dufva Hellsten och Marja-Leena Lampinen, 

Västra Götalandsregionen m fl.

Lokal: Hägnan

Erasmus for young entrepreneurs 

Programmet Erasmus for young entrepreneurs, 
EYE, möjliggör för nya entreprenörer att genom 

ett utbyte på 1-6 månader få vägledning av en 

erfaren entreprenör i ett annat EU-land. Samar-

betet ska ge nya exportkontakter, internationella 

nätverk och kunskaper om andra affärskulturer. 

Norrbotten har som första Erasmusregion arbe-

tat med EYE i tre framgångsrika år och vill nu 

presentera några av framgångssagorna. 

David Lindgren Zacharias, Norrbottens läns 

landsting och Norrbottens handelskammare

Lokal: Labyrinten

En bredare syn på utveckling: 

GPI i stället för BRP 

Genuine progress index, GPI, är ett alternativ till 

det traditionella sättet att mäta regional tillväxt 

– bruttoregionalprodukt, BRP. Med GPI kan man 

skifta fokus i beslutsfattandet - från ekonomisk 

tillväxt till en bredare syn på samhällsutveckling. 

GPI har tillämpats i mer än tio år i Kanada och 

2009 genomfördes en GPI-analys i Östergötland. 

Kan detta vara intressant för fler svenska regioner? 

Mikael Sonesson, Annika Larsson och Mats 
Helander, Regionförbundet Östsam och Reglabs 

nätverk Frusam

Lokal: Olga Bardh

Så kan Socialfonden bidra 

till regional tillväxt 

Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens 

är en kritisk faktor för regional utveckling. Under 

workshopen diskuterar vi hur Socialfonden kan 

användas för att få bättre genomslag och hur vi 

kan skapa mervärde, genom bättre samordning 

med Regionalfonden m fl. Vi tar avstamp i erfa-

renheterna från det pågående programmet och 

blickar framåt mot nästa programperiod. 

Carina Åberg, Spel, och Sven Jansson, ESF-rådet

Lokal: VIP

Pass 3, kl 10.30
Innovation i glesa miljöer 

Att utveckla innovationer utanför storstadsom-

rådena innebär annorlunda förutsättningar än i 

tätbefolkade regioner – något som studeras av 

vårt nordligaste excellence center inom inno-

vationssystemforskning Ciir, med bas i våra två 

nordligaste universitet. Ciir, som deltog i Reglabs 

Forskarforum i höstas, intresserar sig bland annat 

för hur distansöverbryggande teknik kan ge glesa 

regioner utvecklingsmöjligheter. I workshopen 

ger forskarna konkreta exempel på dessa fråge-

ställningar och efterlyser inspel från regionala 

utvecklare. 

Håkan Ylinenpää m fl, Ciir.

Lokal: VIP 

Hur följer vi upp målen för EU 2020? 

Inför kommande strukturfondsperiod: Var står 

vi i dag, hur gör vi analyser och hur ska målen 

följas upp nationellt och regionalt? Exempel på 

pågående arbete i regionerna inför programskriv-

ningarna, samt från arbetet med den nationella 

partnerskapsöverenskommelsen. 

Reglabs analytikernätverk

Lokal: Hägnan 

Kravmärkt yrkesroll 

Välkommen på en resa genom kreativa läromö-

ten, reflekterande samtal och validering – fram 

till ett färdigt kompetensbevis. Tio års regionalt 

utvecklingsarbete ligger bakom Kravmärkt 
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yrkesroll en kvalitetssäkrad modell för verksam-

hetsutveckling. Varje medarbetares erfarenhet 

och kunskap bedöms utifrån fastställda kriterier, 

för yrkesgrupperna inom äldreomsorg och om-

sorgen för funktionsnedsatta. 

För Kommunförbundet Stockholms län: Marie 
Ardström, Kravmärkt yrkesroll och Marie Eriks-
son, Södertälje kommun

Lokal: Labyrinten 

Bortom de små projekten 

– samverkan mellan högskolan och regioner 

Kraven på att samverkan mellan högskolan och 

offentliga aktörer blir allt starkare. Men hur ser 

samverkan ut i praktiken? Sveriges kommuner 

och landsting, Mälardalens högskola, Mälardalsrå-

det och Regionförbundet Sörmland har gjort en 

pilotstudie där fem olika exempel på samverkan 

mellan lärosäten och regioner/kommuner stude-

ras. Studien visar på olika typer av organisering, 

olika resultat och söker framgångsfaktorer. 

Jonny Paulsson, Inspirarum AB, och Eva-Marie 
Rigné, Sveriges Kommuner och Landsting

Lokal: Olga Bardh

Ekosystemtjänster 

– framtidens entreprenörskap?

Syftet är att visa hur ekosystemtjänster inom till 

exempel ett biosfärområde, kan medverka till 

hållbara helhetslösningar som kan bidra till nytt 

entreprenörskap, nya företag och nya/alternativa 

lösningar på gamla utmaningar som rent vatten, 

livsmedelsproduktion osv. 

Ulf Kyrling, Region Skåne och Fredrik Björk, 

Malmö högskola, tillsammans med Västra Göta-

landsregionen och Mötesplatsen social innovation

Lokal: Världsarvet

Pass 4, kl 11.15
Behövs regioner?

I Reglabs första antologi diskuteras den regionala 

nivåns betydelse för tillväxt och utveckling. Ak-

tuella case från Östergötland, Skåne, Norrbotten, 

Dalarna och den österrikiska regionen Steiermark 

presenteras och analyseras. Med utgångspunkt i 

både teori och praktik diskuteras tillväxtfaktorer 

ur ett regionalt perspektiv. 

Pontus Tallberg, Region Skåne, Ola Jonsson, Lunds 

universitet, Jan Edling m fl, för Reglab och SKL

Lokal: VIP

Innovationsupphandling för hållbara 

lösningar

Inköp Gävleborg berättar hur man med mål-

tidssituationen för äldre som medel skapar en 

innovationsupphandlingsmodell (förkommersiell 

upphandling) som kan tillämpas såväl lokalt som 

globalt. 

Johan Almesjö och Sigrid Pettersen, Region 

Gävleborg

Lokal: Världsarvet

Bättre skolresultat 

– vad kan regionen göra?   

Många regioner har, i likhet med Örebro, bety-

dande svårigheter när det gäller skolresultat. Re-

gion Örebro har gjort en regional satsning med 

en skolstödsgrupp och vi tror att själva proces-

sen och organiseringen av denna kan vara intres-

sant för andra regioner. 

Peter Morfeldt, Regionala skolstödsgruppen, 

Region Örebro

Lokal: Labyrinten

Mångfald som motor för tillväxt

OECD konstaterar gång på gång att den segre-

gerade arbetsmarknaden i Sverige är ett hot mot 

hållbar tillväxt. Stockholms läns landsting leder 

därför ett regionalt utvecklingsarbete i samver-

kan med andra arbetsgivare för att öka företags 

och organisationers mångfaldsorientering. På 

workshopen berättar vi hur vi jobbar och vill ha 

dina idéer. 

Roland Engkvist och Evert Kroes, Stockholms 

läns landsting – Tillväxt, miljö och regionplanering

Lokal: Olga Bardh

Morgondagens tillväxtföretag utvecklas 

på hemmaplan

Science park-systemet i Jönköpings län erbjuder 

kvalificerat affärsstöd med lokala affärscoacher i 

alla kommuner i länet. Inkubatorsverksamhet och 

regional utveckling sida vid sida i ett unikt upp-

lägg som främjas av samverkan och finansiering 

av regionförbundet. 

Lena Johansson, verksamhetsledare och Mikael 
Gustafsson, Regionförbundet i Jönköpings län

Lokal: Hägnan
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