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ETT LÄRPROJEKT I 7 DELAR



Seminarier Workshopar Hemarbete

Allt material samlas på webben: reglab.se



Förväntat resultat:
• Ökad kunskap om att bedriva regional fysisk planering inom det 

regionala utvecklingsansvaret med och utan stöd av plan- och 
bygglagen. 

• Ökad förmåga att använda regional fysisk planering som ett 
strategiskt verktyg för regional utveckling. 

• Utvecklad samverkan mellan de olika planeringsnivåerna: lokal, 
regional och nationell nivå. 

• Stärkt organisatorisk kapacitet att driva, utveckla och agera i 
planeringsfrågor.

Platsens betydelse



Platsens betydelse

I Reglabs digitala lärprojekt kring fysisk planering fördjupar vi kunskaperna om 
platsens betydelse och utforskar regionplanering som ett strategiskt redskap för 
det regionala utvecklingsarbetet.

Workshop 1. Regional fysisk planering – med eller utan PBL 
Vi diskuterar nyttan och effekterna av att bedriva regional fysisk planering, och 
på vilka olika sätt man kan göra det. 

Workshop 2. Framgångsrika processer som gör skillnad
Vi diskuterar olika regionala arbetsprocesser, metoder och resultat.

Workshop 3. Regionplanering för att möta samhällsutmaningar 
Vi diskuterar hur fysisk planering kan bidra till hanteringen av våra största 
utmaningar. 

Workshop 4. Regional fysisk planering för framtiden
Vi diskuterar vad fysisk planering kan och ska vara i en föränderlig värld. 
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BRP + utvecklingsprojekt 2019-2020

Ägarskap och teknisk förvaltning

Utveckling av indikatorer och mätetal
• Subjektiva mått
• Översyn ”Hållbarhet över tid”, dvs kapitalen

Stöd till användning och implementering 
• Fördjupad analys av hållbarhet över tid
• Kommunikation, uppdatering material och hemsida
• BRP+ nätverk



Analys av hållbarhetsindikatorerna – resultat

• Vår påverkan på miljö och klimat minskar – men omställningen går för 
långsamt i alla regioner.
• Största utmaningarna: Utsläpp av växthusgaser och användning av 

fossila bränslen

• Livskvaliteten ökar för många – men inte för alla.
• Det mesta blir bättre för de flesta. Några utmaningar: ökad otrygghet och 

ökad psykisk ohälsa.
• Lågutbildade särskilt utsatta

• Alla får inte del av den ekonomiska tillväxten.
• Befolkningens inkomster ökar i takt med den ekonomiska tillväxten.
• Inkomstskillnaderna ökar inom och mellan regioner.
• Förklaringarna till de ökade klyftorna är bland annat ökade 

kapitalinkomster och demografiska förändringar.



PAUS!



Verksamhetsplan 2021

• Svårt att planera! Komplettering av vp inför hösten 2021.

• Mål:

• Att erbjuda ett ökat stöd för lärande i den egna organisationen: 
start och uppbyggnad av Reglab play. 

• Att skapa ett systemiskt lärande om regionernas roll i 
tillväxtpolitiken, kopplat till Regional brytningstid och det 
material som produceras och publiceras via lärprojektet.

• Att höja deltagarnas kompetens inom kommunikation och 
digital mötesteknik.

• Extern utvärdering 2021?



Årsmöte 24 februari kl.15-16

Kommande möten



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skr.se

catarina.lahti@skr.se

Linnea.lindstrom@skr.se

Mycket snack
och mycket verkstad
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