
1. Presentera er för varandra.

2. Utse en gruppledare, som ser till att alla kommer till 
tals, att ni håller tiden och är beredd att dela ert 
samtal med oss andra.

3. Fundera först individuellt i några minuter och 
diskutera sen i gruppen:

Vad ska lärprojektet fördjupa sig i?
Vilka förväntade resultat?
Vad ska lärprojektet inte handla om?
Vem bör delta?
Är detta ett lärprojekt – eller en annan aktivitet?

4. Skriv på post- it!

Ni har 25 min.
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Vad ska 
lärprojektet 

fördjupa sig i?

Vilka 
förväntade 

resultat?

Vad ska 
lärprojektet 
INTE handla 

om?Vem bör delta?

Diskutera 
frågorna!

Skriv på 
post- it

Är detta ett 
lärprojekt? Eller en 

annan aktivitet?

Detta kanske 
mer är som ett 

paraply som 
övriga två blir 

fördjupningar i.

Regionalt 
forum

Regional utveckling vs 
regional omställning. 

Vad är skillnaden?
- för omställning 

behöver vi lyfta svåra 
frågor och 

målkonflikter

Vilka deltar?
- Kan man delta om 

man även om man inte 
varit med på Regional 

brytningstid?
- Kan man ens få med 
politiken i valår 2022?

Arbetssätt för styrning - prägla 
våra styrande dokument? 

Budget osv. 
Vs expeditioner (vid sidan av)

Alt målstyrt kontra målsökande

Se till att det inte 
krockar/överlappa
r för mycket med 
Vägar till hållbar 

utveckling

Inriktning: 
vår roll 

som RUA

Lära om hur 
morgondagens 

organisationer för att möta 
RUA:s uppdrag framöver 

kopplat till omställning och 
de utmaningar ohc 
möjligheter vi har.

Tror det vore bra 
att politiken har 

ett sidospår i 
dessa frågor 

(liknande som var 
i Reglab2050

kommunikation

Kan vi hämta styrka i ett 
sådant här lärprojekt som 
underlättar för Vägar till 
hållbar utveckling? Alltså 
det utvecklingsarbete vi 

driver på hemmaplan i TV- 
projektet.

Hur ser vi till att vi har 
rätt kompetens på 

tjänstepersonsidan, så 
att vi kan driva 

omställning och inte är 
kvar i att tillväxt är vårt 

mål.

Vad kräver 
våra 

organisationer 
för kompetens 

framöver

Stöd till våra 
chefer - vad 

krävs av 
deras roll?



Tredje generationens innovationspolitik
Nytt sätt att arbeta? Nytt sätt att driva politik?
Hur stödja chefer och politik? Hur stödja andra 
aktörer?
Bredare kunskapshöjning för att dela samma 
bild.
Hur utvärdera?

Nyckelord


