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REGLAB =
Regional utveckling

Lärande, analys, benchmarking

Medlemmarnas behov styr!

Vi möts
Vi lär
Vi gör



Reglabs medlemmar

Region Dalarna

Region Gotland

Region Gävleborg

Region Halland

Region Jämtland Härjedalen

Region Jönköpings län

Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet Sörmland

Norrbottens läns landsting 

Region Skåne

Stockholms läns landsting/

Kommunförbundet Stockholms län

Region Kronoberg

Regionförbundet Uppsala

Region Blekinge

Region Värmland

Region Västerbotten

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västmanland

Västra Götalandsregionen

Region Örebro län

Region Östergötland

Sveriges Kommuner och Landsting

Tillväxtverket

Vinnova



Reglabs partner

Myndigheter

Tillväxtanalys

ESF-rådet

Boverket

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, Mucf

Myndigheten för yrkeshögskolan

Ideella organisationer

Folkbildningsrådet

Mälardalsrådet

Studieförbunden

Internationella partner

Distriktssentret (NO)

Akademin

Nordregio

Centrum för regional analys, GU

Centrum för regionalt samhällsbyggande, 
KaU

Ratio

Privata bolag

PwC/Kommunal sektor

Sweco Strategy

WSP Sverige analys & strategi

Kontigo



Nyttan 

En neutral arena

Fokus på kollegialt lärande

Delaktigheten

Labbet – möjligheten att experimentera

Nätverken – relationerna

Flexibilitet – Reglab är pragmatiskt och obyråkratiskt

Reglabs styrka
”Berätta för mig och jag 

glömmer, undervisa 
mig och jag kommer 

ihåg, involvera mig och 
jag lär mig” 

Benjamin Franklin



Integration: studie och lärprojekt

BRP+ ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå

Kompetensförsörjning

Matchningsindikatorerna
Regional framsyn – svenska regioner 2050

Reglabs årskonferens – Vad vet vi om framtiden? 

Akademi för regional utveckling

Forskarforum 2016

Nätverk: Analys, utvärdering, fysisk planering, ungdomspolitik, RUS

På gång 2016



Reglab-nätverk

• Bygger på intresse och engagemang

• Lärande och erfarenhetsutbyte i fokus

• Två eller fler träffar per år

• Reglab står för lokal och förtäring

• Reglab står för processledning 

• Nätverkets deltagare turas om att planera 

• Andra än Reglabs medlemmar och partner kan bjudas in att 
ingå i nätverket 



Reglab & Fysisk planering

• Lärprojekt 2012

• Lärprojekt 2014 – 2015

• Återkommande i medlemsförslag

• Många parallella initiativ 



Med dagens möte utforskar vi:

• Finns behov och intresse för ett Reglab-nätverk om Fysisk 
planering?

• På vilket sätt kan nätverket komplettera andra initiativ och 
mötesplatser? 

• Vilka frågor vill vi jobba med i nätverket och på vilket sätt? 



Agenda 

• Hej & välkomna

• Check-in

• På gång regionalt och nationellt

• Syfte och mål med nätverket

• Innehåll och arbetssätt för nätverket 

• Praktiska frågor 



På gång regionalt och nationellt 
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Frågor vi vill jobba med i nätverket 
- sammanfattning



Frågor vi vill jobba med i nätverket

Metod och process

• Processen – hur driver man frågan om regional fysisk planering

• Diskutera och lära mer om hur andra samarbetar region – kommun, 

vad som funkar och inte funkar, med fokus på processen

• Former för dialog/process lokalt – regionalt 

• Gränssnittet kommunala ÖP – Regionalt ÖParbete: Hur få positivt 

flöde och inte revirpinkande?

• Hur sker samverkan med kommunerna på bästa sätt – metod, 

process?

• Metodutveckling fysisk planering på regional nivå eller fysisk 

dimension av RUS

• Samplanering boende/infrastruktur/kollektivtrafik



Frågor vi vill jobba med i nätverket

Metod och process forts.

• Metodutveckling

• Dela ”dokument” – hur ser våra arbeten ut

• Hur skapar man arenor för att samplanera infrastruktur, 

kollektivtrafik, bebyggelse etc.?

• Erfarenhetsutbyte, även kring processerna

• Hur samverka med kommuner och andra aktörer för samsyn 

kring regional planering?

• Vad fungerar/fungerar inte i relationen fysisk/rumslig 

planering och regional utveckling? Vilken typ av stöd önskas 

från oss på nationell nivå (nationella myndigheter)?



Frågor vi vill jobba med i nätverket

Roll och mandat

• Hur blir vi som mest relevanta för kommunerna? 

• Hur tar/får vi mandat att arbeta med regional fysisk planering

• Sjukvårdslogik kontra regional utveckling – hur får man 

politiken att tänka i nya banor?

• Hur får man till värdeskapande överenskommelser mellan olika 

nivåer?

• Politisk/medborgarförankring

• Mandat/förtroende



Frågor vi vill jobba med i nätverket

Strukturbilder 

• Erfarenhetsutbyte kring strukturbildsarbete

• Hur kommer vi vidare från strukturbild till konkreta 
planeringsprinciper/lokalisering, te.x stationsnära lägen, 
prioriteringar

• Strukturbildsarbete: tillvägagångssätt, modeller



Frågor vi vill jobba med i nätverket

Strukturbilder forts.

• Erfarenhetsutbyte kring arbete med strukturbilder 

• Framtagande av strukturbild: kompetenser, process, 
avgränsning, finansiering, kommunikation före-under-efter

• Exempel på strukturbilder, analyser och kartor och kopplingen 
till policy

• Hur jobba med regional strukturbild



Frågor vi vill jobba med i nätverket

Ökad kunskap i sakfrågor

• Infrastruktur – bostäder, konkreta exempel på hur man kopplar samman 
frågorna 

• Dela kunskap i sakfrågor: bostad, kultur, inkludering, GIS etc. 

• Teori och modell för landsbygdsutveckling

• Geografiska analyser

• Hur utveckla flerkärnighet?

• Hur ser det (ömsesidiga) beroendet ut mellan stad och land? 

• Vad händer med Bostadsplaneringskommitténs förslag

• Kopplingen ÖP – RUP



Frågor vi vill jobba med i nätverket

Ökad kunskap i sakfrågor forts. 

• Helhet kring tätorts- och stadsutveckling

• Bostadsförsörjning

• Bostadsfrågor: allmänt kring 
marknadsutmaningar m.m.

• Delregional planering

• Regional bostadsplanering

• Delregional/funktionell planering

• Hur få folk att bo kvar eller flytta till en plats?

• Var uppkommer nya jobb/hållbar 
arbetspendling



Frågor vi vill jobba med i nätverket

Övrigt

• Besöka varandra

• Vad kan/bör forskningen bidra med?

• Hur kan ett nordiskt perspektiv bidra/vara till nytta?



Beslutat inför fortsättningen

• Deltagarna vill fortsätta med ett nätverk i Reglab-regi för Fysisk 
planering. Nästa träff har tema roll och mandat, med särskilt fokus 
på bostadsfrågorna. 

• Regionerna vill också ha kvar SKLs nätverk och vill se att dessa 
mötesplatser kombineras i tid och plats. Vi testar detta och 
utvärderar. 

• En träff per termin

• Utgångspunkten är att mötena hålls i Stockholm, men kan 
förläggas på annan ort om träffens tema motiverar detta och 
gruppen så önskar 



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skl.se

karin.botas@skl.se

Kontakt

Mycket snack
och

mycket verkstad

mailto:eva.moe@skl.se
mailto:karin.botas@skl.se

