
 
 

  

   

Platsens betydelse: Hemuppgift inför workshop 3 
 
Under våren har vi fokuserat på varför vi ska bedriva regionplanering, vilka värden vi kan skapa 
genom god gestaltning för att främja attraktiva och goda livsmiljöer. Vi har tittat närmare på hur vi 
kan använda regional fysisk planering som ett strategiskt verktyg för regional utveckling och vad som 
är framgångsrikt i samverkansprocesser.   
 

Nu ska vi ta oss an kärnfrågorna i regional fysisk planering och försöka identifiera vad som är 
bryggorna över till regional utveckling.  
Vilka fysiska frågor som främjar regional utveckling kan skilja sig mycket mellan olika regioner.  
Många samhällsutmaningar är gemensamma, men frågor kan också prioriteras olika av regioner.  
 
 
Hemuppgift Regioner. 

1. Samla en grupp i er organisation. 
 

2. Identifiera de viktigaste samhällsutmaningarna i er region. Fokusera sedan på de fysiska 
planeringsfrågor som är mest relevanta för att hantera samhällsutmaningarna och som 
främjar er regionala utveckling.  
 

3. Välj en av planeringsfrågorna. Diskutera och analysera: Hur främjar den regional utveckling? 
Vilka värden och nyttor bidrar det till, och för vem? Hur samverkar ni med kommunerna i 
denna fråga?   
 

4. Dokumentera er analys i en ppt.  
 

Inför workshop 3 vill vi att ni mailar er PPT till linnea.lindstrom@skr.se senast den 13 september.  
Vi gör en sammanställning av hemuppgifterna och fortsätter diskussionen när vi ses den 28-29 sep. 
 
 
 
Hemuppgift Nationella aktörer. 

1. Samla en grupp i er organisation. 
 

2. Diskutera:  
a. Hur kan dialogen mellan din organisation och regionerna utvecklas, till exempel för 

att ta bättre hänsyn till de regionala skillnaderna? 
b. Vilka mötesplatser/samtalsforum har din organisation och regionerna i dag? Hur 

fungerar de? Hur skulle de kunna utvecklas?  
c. Hur kan samverkan mellan din organisation och andra nationella aktörer förbättras 

för att stödja regionerna? 
 

3. Dokumentera er diskussion i en ppt.  
   

Inför workshop 3 vill vi att ni mailar er PPT till linnea.lindstrom@skr.se senast den 13 september.  
Vi gör en sammanställning av hemuppgifterna och fortsätter diskussionen när vi ses den 28-29 sep. 
 
 
 


