
Instruktion

Lärlabb Hållbar utveckling är två workshopar där 
regioner och myndigheter med uppdrag inom regional 
utveckling har chans att träffa och lära känna varandra.
Dialogen kommer att ta avstamp i den Nationella strategin för 
hållbar regional utveckling – och hur regioner och 
myndigheter tillsammans kan genomföra strategin på ett 
bra sätt.

Gör så här:
Presentera er.
Utse en gruppledare som håller tiden, ser till att alla 
kommer till tals och är beredd att dela ert samtal med 
oss.
Fundera först individuellt, diskutera sen i gruppen.
Vilka förväntningar har du på Lärlabb?
Vad vill du veta om myndigheterna?
Vad vill du att myndigheterna ska veta om 
regionerna?

Efter 30 minuter fortsätter ni med att:
4. Avsluta med att sammanfatta er diskussion i figuren:
Att tänka på inför Lärlabb.

Om ni har tid finns också en bonusfråga:
Samla goda exempel på samverkan mellan myndigheter
och regioner.

Skriv på post- it i figurerna till höger.

Ni har 40 minuter totalt.

1.
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3.
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Mycket dialog, 
tid för 

reflektion och 
att få fundera 
tillsammans

Lärlabb kan ses som en förlängning 
av kollegiala utbytet inom Vägar. 
Lärlabbet kan ge en känsla av det 

gemensamma, att vi krokar arm på 
ett tydligare sätt, ex gemensamma 

utvecklingsområden/nämnare

En möjlighet till samling och 
gemensamma tankar utifrån 

utmaningar/samhällsutmanin
gar/hållbarhet

Kommer 
LST att 

vara med?
Vilka 

funktioner/roller 
kommer från 

myndigheterna?

Kan det här hjälpa oss att 
fortsätta diskussionerna på 

hemmaplan med våra 
länsstyrelser och andra 

myndigheter som finns och 
agerar på den regionala 

nivån?

Vad gör ni 
med våra 

RUSar? 
Använder ni 

dom?

Hur vill ni bli 
involverade när 
vi tar fram RUS 

och i 
genomförandet?

Kan vi göra 
på något 
nytt sätt?

RUS och dess 
roll och att det 

är skillnad 
mellan oss 
regioner

Kan vi utgå från 
platsperspektivet  
(det territoriella 
perspektivet och 

våra förutsättningar) 
på ett tydligt sätt. Ge 

exempel

Utveckla 
möjligheter till 
gemensamma 
arbetssätt, ex 

hållbarhetsintegre
ring

Prata om 
det som 
är svårt

Hur  tänker 
myndigheterna när 

dom tar fram 
kunskapsunderlag 

när det gäller 
regionala skillnader.Vi måste våga prata 

om den förflyttning 
som måste göras 

och hur vi kan 
kraftsamla i detta. 
hur krokar vi arm 

för att göra det

Vad är 
problemet? 

hur landar det 
i geografin och 
vilka finns här?

Hur stärker 
vi den 

regionala 
kapaciteten?

Vi brottas med samma 
frågor som finns nationellt 
och kan synliggöra hur vi 

tar oss an dessa. Hur möter 
vi frågeställningarna 

regionalt? Ni kan ha saker 
att lära från oss-

Geografins 
utvecklingskraft 

(kunskap, 
finansiering, 

samhandling)

 Förståelse när det gäller regionala skillnader
RUS roll och oss regioner
Här och nu men även framsyn hur vi jobbar och hur vi 
kan stärka den regionala kapaciteten
Vilka förflyttningar behöver vi göra - kraft framåt!
Vad gör ni med våra RUSar, används dom?
Detaljer: vilka kommer? Roll och funktion

Peer- review RUS 
prio i Vägars 
myndighetsgrupp 
istället för remiss 
och traditionellt 
utskick

Behöver vi 
djupa med 

några eller ska 
vi prata om allt 

med alla?


