
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.
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Hitta nya 
arbetssätt där 

olika perspektiv 
möts, mellan 

myndigheter på 
olika nivåer

Bättre      
flernivå dialog – 
hur vi använder 
medel . crowd 

funding

bra att 
myndigheterna 
pratar ihop sig 

kring frågor

synliggöra 
målkonflikter - 

liknande process 
som "vägen till 

hållbar utveckling" i 
Jämtland/Härjedalen

Hur      många 
ska involveras? 

Är det dem 
som är mest 
relevanta?

Hitta förståelse 
för mer innovativa 
processer för att 

bemöta 
komplexiteten.

Förståelse 
för olika 

perspektiv 
(lyhördhet)

Vad vill 
myndigheterna 

ha ut av oss? Ser 
de någon nytta 

med oss?

Olika förutsättningar. 
regionala- och 
Inomregionala 

skillnader, kräver 
öppenhet för 

differentierade 
insatser.

Vi behöver 
skapa lag! Med 
regioner och 
myndigheter.

Samlas kring 
utmaningar, 

missions.

Hitta förståelse 
för mer innovativa 
processer för att 

bemöta 
komplexiteten.


