
 
 

Platsens Betydelse 10 november 2021 
Chatten Dag 2 

Välkommen till Platsens betydelse workshop 4! 

Incheckning:   Vad tar du med dig från gårdagen? Skriv i chatten! 

Region Blekinge: Kul att arbeta med scenarier. Nyttigt! 

Trafikverket Syd: möjligheterna med scenarioplanering 

Region Dalarna: Vi måste jobba med scenarier, och avdramatisera det arbetet! 

Region Stockholm: Mycket intressant om Bilbao 

Västra Götalandsregionen: Scenarioplanering - ...men tänk om! 

Region Sörmland: Bilbao visar att det går att skapa storskalig förändring 

Region Värmland: Att utveckling kan ske fort om alla är överens! 

Region Dalarna: Kul att få vara lite kreativ 

Trafikverket Region Mitt: Intressant med scenarioplanering! Fokus på vad som är möjligt! Mycket 

forskning finns - fokus på implementering!  

SKR :  Betydelsen av att skapa starka tvärprofessionella processer 

SKR : Ett bra tips från gårdagen: Mötesplats Social Innovation hade ett   

strålande möte om Social Imagination med strålande exempel. 

https://socialinnovation.se/msi-lanserar-nya-samtalsserien-social-

innovation-foresight/ 

Frågor till Bette och Mikael? Skriv i chatten! 

Region Östergötland: Japp, vi är på denna fråga i Östergötland, vet att även Uppsala och 

Gotland tittat på detta. 

SKR: superspännande - intressant att tänka kring förändringspsykologin när 

vi "kartar". 

Tillväxtverket:  Information i flera lager - jobbar ni med GIS? 

Region Norrbotten: Ni som jobbar mycket med kartor- hur är ni bemannade? Har ni egna 

resurser som har kompetens och tid att ta fram kartor eller använder ni 

externa tjänster? 

Region Dalarna: Tack Bette - så proffsigt! 

Region Östergötland: Kan vi få dina bilder Bitte? 

Region:  Tack Bette! Mycket intressant och superpedagogiskt! 

Region Dalarna: Väldigt intressant Bette. Får vi ta del av presentationen? 

Reglab:  Alla presentationer läggs ut på Reglabs web under Platsens Betydelse. 

https://socialinnovation.se/msi-lanserar-nya-samtalsserien-social-innovation-foresight/
https://socialinnovation.se/msi-lanserar-nya-samtalsserien-social-innovation-foresight/


 
 
Region Dalarna: Mikael och Bette, hur definierar ni ordet Strukturbild? Är det alltid 

framtidsbilden? Eller omfattar det även nulägesbilderna och vägen till 

framtidsbilden? 

Region Skåne: I Skåne har vi egen GIS-kompetens och har haft det sen starten. Vi tar 

också in en del konsulter men de måste ju handledas. Region Skåne 

bemannade ju från start med kompetens i fysisk planering och analys 

inkl GIS och det har varit en stor styrka. Inom strukturbildsarbetet 

jobbade vi fram en stor mängd kartor som kan användas i kommunerna. 

Vi håller också på att ta fram en karturforskare som är kopplad till 

regionplanen 

Region Stockholm: Tack för positiv respons! Jag utgår från att min PPT finns tillgänglig sen. 

Ja, vi jobbar med GIS och vi har egna resurser för att jobba med själva 

GIS-lagren. Numera 1-2 personer, men intresset ökar att använda kartor 

inom Region Stockholm, så fler medarbetare lär sig använda enklare 

GIS-verktyg. Vi har använt externa resurser till layout och strukturbilder. 

Region  Mycket intressant perspektiv, Sörmland, av platsers beroende av 

bransch! Tack för inspiration! 

Region Dalarna: Tack Mikael, så inspirerande! 

Region Sörmland: underlaget blir ett viktigt arbete i vårt just startade arbete med 

näringslivsstrategin 

Region: Har ni tittat något på besöksnäringens strukturer, och t ex kopplat till 

värdefulla natur- och kulturmiljöer? 

Region Norrbotten: Verkligen intressant att se hur heatmaps ger en helt ny insikt om 

geografin 

Region Östergötland: Bra dragningar! Tar gärna bilderna även från Sörmland! 

Reglab:  Alla bilder kommer ut i eftermiddag på Reglabs web. 

SKR: Vore superintressant att kartera förutsättningarna för människors 

välbefinnande över en region 

Trafikverket Region Mitt: Risk för inflation i kartor om alla sätter igång att ta fram egna kartor - 

hur få en samverkan och samsyn  i detta arbete - även kopplat till 

scenarioplanering som vi pratade om igår. Jag tänker vi behöver tänka 

större än regionerna - över länsgränser /regiongränser. Hur gör vi det? 

Vem har det mer övergripande uppdraget? Statliga myndigheterna 

kanske? 

Reglab: Frågor från Jon:  

 Vilken nytta kan ni ha av verktyget? 

 Vad skulle kunna göra verktyget mer användbart? 

 Vad tycker du? Skriv i chatten! 



 
 
Region Sörmland: Svar gällande besöksnäringens strukturer har vi inte tittat på det 

specifikt då det har varit svårigheter med branschavgränsningar, men 

det har kommit fram önskemål kring det efter de första kartorna, så det 

kan bli en fördjupning av arbetet i fortsättningen 

region: Tack för svar Mikael! Ett tips är strukturbilderna som 

kommunalförbundet Skaraborg har jobbat med men det har du kanske 

redan koll på 

PAUS - åter 10.10! 

Region Östergötland: Särskilt värdefullt om BV arbete kan ta höjd för att vara ett stöd för de 

regioner som valt att arbeta utanför PBL 

Region Norrbotten: Instämmer med Lena. Jag kanske missade i presentationen- avser 

Boverket att ta fram någon liknande modell som är anpassad för RP? 

Region Värmland: Har Stockholm, Sörmland eller Skåne erfarenhet av att räkna på det 

framtida behovet av verksamhetsmark utifrån tillväxten av antalet 

anställda inom respektive bransch, och i så fall hur? :) 

Region Östergötland: Ffa är det de strategiska inslagen i modellen som är av intresse för oss 

som jobbar utanför PBL 

Tillväxtverket: Att regionerna inte äger hela genomförandet jmf med kommunerna är 

väl hela poängen med en regionplanering? Dvs att hantera 

inomregionala förhållanden och sammanhang i en gemensam 

riktning/nytta. Iofs även kopplingar till andra regioner.. 

Tillväxtverket:  Det är inte ett motsatsförhållande tvärtom, exakt! 

Region Östergötland: Tänker såhär, att på sikt så kommer det att finnas heltäckande regionala 

digitala markanvändningskartor genom de kommunala ÖP:arna 

Region Östergötland : Nej, verkligen, det var inte så jag menade, såklart 

Frågor till panelen? Adressera gärna frågan till en av deltagarna. 

Region Östergötland: Till Boverket, ta gärna del av de erfarenheter som regionerna som 

kommit långt i det strategiska kartarbetet. Tex från Sörmland 

Region Östergötland: Mitt sista inlägg nu, men, vill bara understryka det Inger säger! Skånes 

erfarenheter är jättenyttiga för oss regioner att ta vara på i vårt egna 

arbete. 

Region Norrbotten: Frågor till  panelen: är Boverkets stöd och vägledning till regionerna 

underutvecklat tycker ni? Hur skulle det kunna bli bättre? 

Region Skåne:  Boverkets rapport kommer 16 december om jag förstått rätt 

Region Sörmland: Hur sprider Trafikverket detta i hela sin organisation? Svårt att få 

förståelse för att hållbar regional utveckling innebär nya verktyg och 

nya insatser krävs för morgondagens behov hos fler inom Trafikverket. 

Att förstå att vi regioner har det regionala utvecklingsansvaret. 



 
 
Region Stockholm: Vi behöver också SKR stöd för att visa på nyttan och fördelarna med 

fysisk planering. 

SKR:  Vore ju intressant att utveckla hur man skulle kunna kartera BRP+ 

Region Skåne:  Jag håller med Bette! 

Region Stockholm: Skulle inte Boverket och SKR visa på mer goda exempel på vad den 

fysiska regionplaneringen kan göra nytta? Tex vattenfrågor, 

infrastruktur, klimatfrågor mm 

Tillväxtverket: Huvudsida för Tillväxtverkets arbete inom landsbygdspolitiken som Isak 

nämnde https://tillvaxtverket.se/landsbygder 

Region Norrbotten: En webbutbildning på Boverkets PBL akademi om regional planering är 

en önskan från mig :) 

Trafikverket Syd: Finns utrymme att besvara Christians fråga? 

Trafikverket Region Mitt: Instämmer med Tillväxtverket! De är bra stöd för oss regionalt 

Trafikverket på många sätt tex inom besöksnäringsfrågor (statistik) mm, 

men även PIOS som ett komplement till de SEBar vi tar fram och som 

har betydelse för prio av infrastrukturåtgärder. 

Tillväxtverket: Kunskap om landsbygder 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/livskraftiga-

landsbygder/kunskap-om-landsbygder.html 

Region Sörmland: Hur ser SKR på sin roll, ska både företräda kommunerna och 

regionerna? Det regionala perspektivet går inte alltid i linje med 

kommunerna. 

Tillväxtverket: Vässa era "Geografiska glasögon" 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/livskraftiga-

landsbygder/fa-geografiska-glasogon.html 

PAUS – åter 11.00! Logga inte ur, stäng bara av kamera och mikrofon! 

Tillväxtverket: Under våren 2021 har Tillväxtverket tillsammans med ett femtontal 

nationella myndigheter utforskat, definierat, utvecklat och testat ett 

samlat metodstöd för ett stärkt landsbygdsperspektiv. Arbetet har skett 

inom ramen för det så kallade Landsbygdslabbet. Resultatet blev ett 

antal prototyper till verktyg för hur vi kan stärka landsbygdsperspektiv 

eller geografiska perspektiv hos myndigheter och övriga offentliga 

aktörer. Tillväxtverket redovisade i maj 2021 regeringsuppdraget "ett 

samlat metodstöd för landsbygdsanalys och konsekvensbedömning: 

https://tillvaxtverket.se/download/18.78b492bf17917b0c72f9d07d/162

1955440192/Slutrapportering%20metodikst%C3%B6d%20f%C3%B6r%2

0landsbygdsbed%C3%B6mning%20%20%C3%84%202020-83-01.pdf 

Reglab:  Gruppdialog: Vad har vi lärt? 

  Vad har jag lärt? 

Vad har min organisation lärt sig?  

https://tillvaxtverket.se/landsbygder
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/livskraftiga-landsbygder/kunskap-om-landsbygder.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/livskraftiga-landsbygder/kunskap-om-landsbygder.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/livskraftiga-landsbygder/fa-geografiska-glasogon.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/livskraftiga-landsbygder/fa-geografiska-glasogon.html
https://tillvaxtverket.se/download/18.78b492bf17917b0c72f9d07d/1621955440192/Slutrapportering%20metodikst%C3%B6d%20f%C3%B6r%20landsbygdsbed%C3%B6mning%20%20%C3%84%202020-83-01.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.78b492bf17917b0c72f9d07d/1621955440192/Slutrapportering%20metodikst%C3%B6d%20f%C3%B6r%20landsbygdsbed%C3%B6mning%20%20%C3%84%202020-83-01.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.78b492bf17917b0c72f9d07d/1621955440192/Slutrapportering%20metodikst%C3%B6d%20f%C3%B6r%20landsbygdsbed%C3%B6mning%20%20%C3%84%202020-83-01.pdf


 
 
  Hur tar vi kunskaperna och insikterna vidare – vad är nästa steg?

  Länk till miro: https://miro.com/app/board/o9J_llun7Ho=/ 

 

Förbodals kommunalförbund: Måste tyvärr lämna. Tack så jättemycket för all ny 

kunskap och nya insikter. 

Reglab:  Reglab styrs av våra 24 medlemmar, där är SKR en av 

medlemmarna. De andra är de 21 regionerna, 

tillväxtverket och Vinnova. 

Trafikverket Region Mitt: Måste tyvärr lämna nu! Tack för intressant Reglab! Tar med mig mycket 

och planerar för mer samarbete både nationellt och regionalt. :) 

Reglab:  https://www.reglab.se/konferenser/arskonferens-2022/ 

SKR: Tackar så mycket för allt lärande ni alla bidragit med - härligt att få vara 

nyfiken novis i ett område som man inte dagligen är i men ser nyfiket på 

kopplingarna till - mer tillsammans framåt! 

Tillväxtverket:  Tack Reglab och Karin och Gustav! Proffsigt genomfört! 

Reglab:  Utcheckning: Vad är det viktigaste du tar med dig från lärprojektet?  

Placera in dig själv på kartan med en ”gul kommentar”. Klicka på den 

skriv i fältet ”leave a reply”. 

  Länk till mirotavla: https://miro.com/app/board/o9J_llun7UQ=/ 

Region Värmland: Tack så mycket, Karin, Gustav, Catarina, Eva,  och Linnea! Kunde inte ha 

gjort min första erfarenhet i Reglab bättre än så här :)  

Region Gävleborg: tack hela reglab-teamet för ett fantastiskt jobb med detta lärprojekt:-) 

Region Norrbotten: Tack och hej! 

Region Dalarna: Väldigt inspirerande och proffsigt lärprojekt, tusen tack! 

Tillväxtverket:  Tack så mycket 

Reglab:  Hej då och tack för det här lärprojektet! 

https://miro.com/app/board/o9J_llun7Ho=/
https://www.reglab.se/konferenser/arskonferens-2022/
https://miro.com/app/board/o9J_llun7UQ=/

