Sveriges regioner tar
sikte på framtiden
Hur ser världen ut 2050? Att
den kommer att vara annorlunda
vet vi. Men på vilket sätt? Och
hur kan den komma att påverka
oss – nationellt och regionalt?

• Politikerseminarier. Minst en gång
per år arrangerar vi seminarier med
regionala politiker.

Med denna fråga som grund har Reglabs
medlemmar beslutat att tillsammans
genomföra en framsynsprocess under
2017–18. Vilka trender och strömningar
kan vi urskilja i dag som kan påverka oss
i morgon?
De senaste åren har vi blivit varse hur
verkligheten gäckar våra prognoser och
kräver snabb omställning av våra organisationer. Det är uppenbart att det finns ett
behov av förändringsberedskap.
För att kunna planera för framtiden
behövs nya bilder, nya tankar. Vi kommer
därför att söka bland det som sker inom
teknik, politik, ekonomi och livsstil för att
få en skymt av den värld som väntar.
Region 2050 ska inte leverera prognoser, inte förutsäga vad som kommer att
hända, utan söka det okända: Vad kan
komma att hända? Genom att se längre
och bredare än vi vanligtvis gör när vi planerar, vill vi höja kvaliteten i det regionala
samtalet om framtiden.
Region 2050 är en stor satsning –
24 organisationer och flera hundra personer kommer att delta. Ambitionen är att
involvera så många som möjligt, därför
arbetar vi i flera parallella grupper:

• Deltagarna driver egna arbeten på
hemmaplan, som kopplar framsynsprocessen till de egna regionala utvecklingsstrategierna.

• Öppna arrangemang som Reglabs
årskonferens.

Region 2050 ska:
• Skapa beredskap inför kommande
förändringar.

• Diskutera regionala konsekvenser
och handlingsalternativ.

• Höja kompetensen inom strategi
och framsyn.

Processen i Region 2050 kan beskrivas
som en gemensam resa till framtiden,
och tillbaka till respektive region. En del
av arbetet sker borta, en del hemma. Vi
startar med ett brett samhällsperspektiv,
nationellt och internationellt, men landar
i Sverige – i den regionala vardagen. Vi
börjar brett med omvärldsscanning och
scenarier 2017, och riktar in samtalet mot
den regionala praktiken under 2018.

• Framsynsgruppen. 100 personer
träffas i workshopar en gång per termin.

Workshop 1: Omvärld

• Chefsseminarier. Den strategiska
användningen av framsyn diskuteras i
regelbundna ledarseminarier.

Den första workshopen handlar om att
förstå viktiga trender, drivkrafter och omvärldsförändringar. Vi kopplar övergripande
trender till regionala företeelser.

Workshop 2: Scenarier
Vi utforskar möjliga framtider, använder
metoden backcasting för att studera hur
olika regionala utvecklingsområden påverkas av möjliga händelser, både i en nära
och en avlägsen framtid.
Workshop 3. Regionalisering
Vi arbetar med scenarier och diskuterar
hur alternativa framtider påverkar de
svenska regionerna, kommunerna, staten
och EU.

Workshop 4. Förnyelselabb
Vi fördjupar diskussionen om regionens
roll i framtiden, experimenterar med nya
metoder och skapar underlag för en ökad
handlingsberedskap.
Nyfiken på Region 2050?
Om du är intresserad av att följa framsynen, kolla på www.reglab.se/region2050.
Eller ta kontakt med Reglab: Eva Moe,
verksamhetsledare, eva.moe@skl.se eller
Anton Ternström, anton.ternstrom@skl.se

Region 2050 – hållplats för hållplats

Medlemmar i Reglab är:
Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Gotland, Region Halland, Region Jämtland Härjedalen,
Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Skåne,
Region Värmland, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Västmanland, Regionförbundet i Kalmar län,
Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Uppsala län, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län, Sveriges kommuner och landsting, Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Vinnova.

En resa till framtiden. Tur & Retur.

