
Instruktion: 

Presentera er för varandra.
Välj en gruppledare som ser till att alla kommer till tals, 
att ni håller tiden och som är beredd att dela era 
slutsatser med oss andra.

Vad innebär vårt scenario? Diskutera i 10 minuter om 
hur ni förstår scenariot. Skapa en bild av hur det skulle se 
ut i er region. Ni ska visualisera hur scenariot hänger 
samman och på vilket sätt det är relevant för era 
organisationer – inte hur trovärdigt eller realistiskt 
scenariot är.

Hur påverkas vi? Vilka konsekvenser skulle scenariot få 
för din organisation? Diskutera i 15 minuter om hur era 
verksamheter skulle påverkas i scenariot. Skriv på post- it, 
fäst i  området till vänster.

Hur förändras arbetet? Diskutera hur ert arbete skulle 
behöva förändras i scenariet. Skriv på post- it, fäst i 
området till höger.
Ge förslag på nya arbetsmetoder, processer eller 
områden som ni skulle behöva arbeta med – försök att 
vara så konkreta som möjligt.

När vi ses i stora gruppen igen, vill vi att gruppledaren 
kort presenterar era tankar.

Ni har 40 min.

Gruppdialog:
Globla Gnosjö

1.

2.

3.

Skriv på 
post- it



Så be�öve� 
vi �örän��a 
vår� a�b���

Regionen som 
koordinatör - 
Nätverk och 

samverkansarenor

Byggnormer och 
LOU måste 

ändras för att 
kunna hantera 

återbruk

PBL möjligheter att 
upprätthålla 

genomförandet, 
krav mm så som att 

inte ge efter på 
dagvattenhantering

Ökad 
stödfunktion 

till 
kommuner

Företagsstöd 
till enskilda 

företag



Så påve���s �� 

Fokus på lokala  
resor (kollektivtrafik) 

resp globalt 
(drönarflyg till 
marknad och 

tillvorter globalt)

Landsbygdsfokus i 
reg utv:

bredband, 
boende service

Mer återbruk i 
byggsektorn innebär 
att vi köper mindre 
byggmaterial från 
utlandet. Kanske 

mindre transporter?

behov av 
sammanhållande 

social 
infrastruktur

ökat behov av 
co- 

workingspace 
och strategiska 

hubbar

väljer 
boendeort i 
högre grad





Instruktion: 

Presentera er för varandra.
Välj en gruppledare som ser till att alla kommer till tals, 
att ni håller tiden och som är beredd att dela era 
slutsatser med oss andra.

Vad innebär vårt scenario? Diskutera i 10 minuter om 
hur ni förstår scenariot. Skapa en bild av hur det skulle se 
ut i er region. Ni ska visualisera hur scenariot hänger 
samman och på vilket sätt det är relevant för era 
organisationer – inte hur trovärdigt eller realistiskt 
scenariot är.

Hur påverkas vi? Vilka konsekvenser skulle scenariot få 
för din organisation? Diskutera i 15 minuter om hur era 
verksamheter skulle påverkas i scenariot. Skriv på post- it, 
fäst i  området till vänster.

Hur förändras arbetet? Diskutera hur ert arbete skulle 
behöva förändras i scenariet. Skriv på post- it, fäst i 
området till höger.
Ge förslag på nya arbetsmetoder, processer eller 
områden som ni skulle behöva arbeta med – försök att 
vara så konkreta som möjligt.

När vi ses i stora gruppen igen, vill vi att gruppledaren 
kort presenterar era tankar.

Ni har 40 min.

Gruppdialog:
En ny 

industrination

1.

2.

3.

Skriv på 
post- it



Så be�öve� 
vi �örän��a 
vår� a�b���

Vi måste agera 
snabbt i att våga 
testa autonoma 

fordon i 
landsbygdens 
kollektivtrafik

Överflyttning 
transporter från väg 

till järnväg och 
sjöfart - både på 

järnväg söderut och 
direkt ut till 

Östersjökust

Skogsråvaran 
värdesätts både 

som kolsänka 
och prissätts 

därefter.

Systemet för  
skatteunderlaget 

förändras.

Nya områden som vi 
måste samverka om 
större än kommuner 
- teknisk försörjning

Behövs 
ett modigt 
ledarskap



Så påve���s �� 

Vi väljer 
bostadsort och tar 

med oss jobbet 
dit (jobbar 

hemifrån eller 
från en hub)

Hållbar 
byggnation blir 
norm, där även 
energiförsörjnin

g lokalt ingår

Gröna näringarna 
klarar klimat- 

omställningen.
Lokalproducerad
mat och dryck är 

norm.

Storstäderna 
tappar i 

befolkning och 
landsbygden ökar 

sin befolkning.

Konkurrens 
om skog och 

naturresurser

Balans 
mellan 
orter




