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Skriv på 
post- it

Skriv på 
post- itmer om vår 

roll som 
RUA i fysisk 
planering

De flesta 
sakfrågor 

har en fysisk 
dimension

Vilka resurser 
som krävs för 
regional fysisk 

planering

Träna på att 
smyga snyggt 

fram med 
strukturbilder då 
kartbilder väcker 

känslor.

Det finns ett 
stort intresse 
för kartor och 

strukturbilder i 
hela Sverige

Fallgropar och 
framgångar 
från andra 
regioner

exempel på 
sakfrågor och 
perspektiv att 
lyfta på kartan

Inte så mycket- 
parallellt med 

tiden har vi 
bantat 

resurser

Än så länge rätt 
ensam i detta 

arbete. Svårt att 
få engagemang 

från ledning.

Behov av 
samverkan!

Scenarioteknien 
skapar engagemang 
och kan vara en bra 
teknik för att tänka 
"runt hörn", dvs in i 

framtiden

komplexa 
processer 

och behov av 
gränsgångare

En smygande 
insikt om hur 
viktigt dessa 

frågor kommer att 
bli i norr i den  
nära framtidenBättre inblick om 

läget på regional 
nivå och olika 

förutsättningarna

Jobbar med att 
få in frågorna i 
projekt i nästa 
programperiod

arbeta i flera 
steg, viktigt 
att fler är 

med på resan
Finns fortsatt stort 
intresse att jobba 

med 
planeringsfrågor 
även bland de 19 

utanför PBL - behov 
av stöd

Vi behöver 
gemensam tid och 

tillfällen för att 
utveckla den fysiska 
regionplaneringen 

tillsammans

Gör snygga och 
"omtalade" 

bilder dvs skapa 
ett behov

Finns stor bredd av 
kompetens, men 

fortsatt behov av att 
bredda perspektiven 

ytterligare - 
korskoppla 

kompetenser

Inblick i hur 
andra 

regioner 
arbetar

Regionerna behöver ett 
tydligt stöd från SKR 
och Boverket för att 
stärka den fysiska 

regionplaneringen och 
visa på nyttan för 

kommunerna.

Gränsgångare

Kul att se den rörelse 
som gjorts regionalt i 

att integrera fler frågor 
i den regionala 
planeringen - 

människan i centrum 
inkl. folkhälsa t.ex.

Kartan bra 
plattform 

för 
samverkan

inspiration om 
hur geografisk 
analys kan se 

ut

Kartans 
makt

"argumentsamlin
g" till interna 
beslut för att 

arbeta mer med 
regional fysisk 

planering

Hur kan kunskap 
och erfa- utbyte 
leva vidare. Vi 

behöver fortsätta 
experimentera.

Strukturbild 
med 

utforskande 
arbetssätt

Arbeta med att 
skapa engagemang i 
ledning. Här behövs 

hjälp och 
erfarenhetsutbyte.

Mer verktyg 
kring regional 

planering - 
utbyte

Lära mer om hur 
andra regioner 
finansierar och 

organiserar sina 
initiativ.

Det befintliga nätverket på 
SKR innehåller bara 21 
personer. Oklart hur 

frågorna kommer tillbaks 
till olika organisationer. Blir 
en begränsad dialog. Viktigt 

att det blir en bro mellan 
lärprojekten och nätverket.

Viktiga 
processer 

för 
samordning

Utvecklat 
multiprofes

sionell 
samverkan

Bra inspel och  
kunskap från 

nationella aktörer 
- att se var de 

finns i sin process

Mycket likheter 
trots mycket 

olikheter.

Skynda 
långsamt

andras 
erfarenheter av 
framtagande av 
strukturbilder

Utvecklat 
regional 

samverkan

Vi måste förankra vad VI vill och vad VI 
tycker innan vi går vidare. Signalvärdet 
initialt är avgörande för att få igång en 

process eller fördröja en.

Statens ansvar och roll är 
mer format som  stuprör - 

medan regionernas roll och 
ansvar är utformat som 

hängrännor. Stor skillnad 
och olika arbetssätt.

Kartors makt - 
svårt att gå från 
nulägesbild till 

framtid och 
prioritering

Glesare regioner har fortfarande svårt att 
känna igen sig i de statliga verkens syn 

och angreppssätt på regional planering - 
vilken region är norm för arbetet?  Behov 
att vända på perspektivet att regioner på 

hela skalan får känna igen sig i 
lärprocesserna. 

Önskan om en fokusgrupp för regioner 
som är på G med strukturbilder, där de 
statliga verken också behöver höra våra 

utmaningar.

insikt om att 
"alla" regioner 
arbetar med 

strukturbilder

resurskrävande

Det kollegiala 
samtalet med 

andra regioner 
är så viktigt

att det är 
komplext - 
inga givna 

vägar framåt

vidareförmedlar 
lärprojektets 

erfarenheter som 
"omvärldsspaning" 

till regionens 
kommuner/stratege

r

Efterfråga stöd 
och 

samordning 
från nationella 
myndigheter

Viktigt med 
kopplingen 

mellan Regional 
utveckling och 

sjukvårdsorganisa
tionen

öka de statliga 
myndigheternas 
kunskap om den 
regionala nivån, 

ansvaret och 
rollen.

Behövs uppdrag och 
nationell 

grundfinansiering till 
regionerna, så att de 

kan ta sig an 
regional fysisk 

planering på riktigt.

Samhällsplane
ring och 

Folkhälsa går 
hand i hand 

framåt

Vikten att börja 
inom egna org och 

RUA att lyfta 
regionala 

perspektiv. Egen bild 
innan man går till 

kommuner

Bättre förståelse för 
olika 

arbetsområden 
internt med 

möjligheten att 
jobba tillsammans i 

detta projekt

Nytt lärprojekt 
där 

ledning/politik 
involveras på 

något sätt.

Regional planering 
är inte ett 

ensamjobb - måste 
vara flera inom 

internt som jobbar 
med detta - interna 

gränsgångare!

Våga ta fram 
framtidscenarier

Föra vidare kunskapen 
och informationen om 

läroprojektet på ett 
pedagogiskt och 

strukturellt sätt till 
ledning och kollegor.

Mer kunskap om 
hur integrera de 

"mjuka" frågorna i 
den regionala 
planeringen - 
välmående 
/folkhälsa

vad lär vi oss av att flera 
regioner nu valt att inte 

ansöka om att bli 
regionplaneorgan? Varför?

Be om 
uppdrag från 

nationellt 
inom regional 

planeirng

fortsatt erfarenhets- och 
kunskapsutbyte kring olika 

verktyg, pbl och utanför pbl. 
innovativa mötesplatser för att 
utveckla processer och verktyg
behöver också finnas koppling 

till SKR och myndigheter

lyft fram och 
utforska  exempel 
på hur den fysiska 

planeringen 
kopplar till 

tillväxtansvaret

Viktig 
kontaktyta 

mellan 
nationell och 
regional nivå

var är det 
sociala 

perspektivet?

Fortsatta 
samtal med 
de regional 
grannarna

Fortsatt utbyte 
med 

grannlänen, på 
eget initiativ.

Inkluderande 
planering

Tydliggöra nyttan 
för regionens 

kommuner med 
regional planering


