
 
 

  

   

 

Platsens betydelse 
Workshop 3 – Regionplanering för att möta samhällsutmaningar 
 
Under workshopen kommer vi att använda en gemensam digital whiteboard. Om du inte tidigare har 

gjort det vill vi inför mötet att du bekantar dig med verktyget miro genom att ta del av vår 

instruktionsfilm och övningstavla, som du hittar här. 

 
 
PROGRAM DAG 1 
Tisdag 28 september  
 
 
12:45 Zoom rummet öppnar. Reglab-kaffe med pratmingel och teknikcheck.  
 
 
13:00  Välkommen!  

Karin Willis, Gustav Edman och Eva Moe inleder. 
 

13:10 Hur främjar de fysiska planeringsfrågorna regional utveckling? 

Vi diskuterar hemuppgiften och drar slutsatser. 

 
13.50 Paus   
 

14.05 Lokala initiativ som motor för regional utveckling 

Björn Hellström, KTH, och Dag Hartman, Region Jämtland Härjedalen om 

Duvedmodellen om hur ett lokalsamhälle kan utvecklas hållbart – en modell som kan 

appliceras på andra platser.  

 
14:45 Paus 
 

15:00 Vägar framåt för regional elektrifiering och elförsörjning  

Vilka lösningar och framgångsfaktorer finns i arbetet med regional elförsörjning och 

elektrifiering? Samtal med Malin Vedin, Region Västernorrland, Magnus 

Engelbrektsson, Västra Götalandsregionen och Daniel Fahlander, Tillväxtverket.  

 
15:50 Avrundning 
 
16.00  Avslut  

 
 
  

https://www.reglab.se/gemensam-whiteboard/


 
 

  

   

PROGRAM DAG 2 
Onsdag 29 september  
 
 
8.45 Zoomrummet öppnar 
 
 
09:00 Välkommen tillbaka! 

Karin Willis, Gustav Edman och Eva Moe. 
 
09:15 Folkhälsa och regional planering 

Hur bidrar folkhälsofrågorna till den regionala utvecklingsstrategin och hur påverkar 
den regional planering? Maria Vejdal, Region Sörmland. 

 
09:30 Regionens roll i hälsofrämjande planering  
                          Samtal med Lizah Lund, Region Norrbotten. 
 
09:45 Paus 
 
10:00 Hur väl är vi rustade för de komplexa planeringsfrågorna? 
 
10:10 Plankartan i en regionplan?  

En strukturkarta eller plankarta i nya förslaget till regionplan. Med Wide Persson och 

Jesper Borgström, Region Skåne. 

 

10:45 Från goda samtal till svårigheterna på karta 

Jenny Fröberg, Region Kronoberg, om att konkretisera samtal mellan aktörer, och om 

att strategisk rumslig planering kan bli en utmaning när den ska visualiseras på en 

karta. 

 

11:00 Paus 

 

11:15 Dialog: Vad betyder detta för den regional planeringen? 
Vi drar slutsatser och diskuterar vägar framåt. 

 
11:50 Avrundning 
 
12:00 Avslut 


