
 
 

   
 

Lärlabb: Hållbar utveckling  

Workshop 2 

24 augusti, kl 9.30 – 16.00 

Kungsbron 1, World Trade Center Stockholm 

Fika från kl 9.00.  

Efter workshopen 16.00 – 17.00 kan lokalen användas för egna samtal med andra deltagare. 

Välkommen till vårt andra Lärlabb! 

Här träffas Myndighetsnätverket och RUS-nätverket för att tillsammans undersöka hur ni kan ta steg 

mot målet om en hållbar regional utveckling i hela landet. Vi arbetar inom ramarna för den nationella 

strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 och den yttre globala ramen Agenda 

2030 målen för att landa på den regionala nivån. 

Vad hände sist?  

När vi träffades i juni gick vi tillbaka från framtiden 2030 för att förstå vilka gemensamma handlingar 

som krävs för att ta oss till målet. Vi frågade oss själva hur vi kan hjälpa varandra för att komma 

framåt: Vad kan myndigheter göra? Vad kan regioner göra? Framgångsfaktorer och hinder skrevs ned 

för att tydliggöra Vad krävs för att få det att hända? 

Vi fick även ta del av Talande exempel från de fyra prioriterade områdena i nationella strategin för 

hållbar regional utveckling i hela landet - presentationerna hittar du här. 

 

Fokus den 24 augusti 

I er utvärdering från juni var önskemålen att få mer tid att: 

- Förstå mer om handlingsplanen och hur den ska användas till den nationella strategin för hållbar 

regional utveckling i hela landet. 

- Utgå från verkliga utmaningar och tillsammans lösa frågor. 

- Komma i görande och börja agera.  

 

Så dessa tre områden är vårt fokus när vi ses! 

Under förmiddagen kommer Näringsdepartementet i samtal med er föra dialog om strategi och 

handlingsplan, här kommer ni även få möjlighet att ställa frågor. Under eftermiddagen är planen att 

diskutera fritt kring frågor och utmaningar ni står inför i formatet Open Space/World café. Frågorna 

och ämnen för diskussion kommer att prioriteras och bestämmas utifrån er som deltar i workshopen. 

Vi avslutar dagen med reflektion och plan för fortsatt arbete.   

Förberedelser 

Innan vi träffas igen den 24 augusti vill vi att du läser igenom dina egna anteckningar från den 

arbetsbok du använde. Läs även igenom dokumentationen på länkarna ovan från våra gemensamma 

arbeten. Fundera gärna också på frågor och ämnen du vill diskutera utifrån dina utmaningar.  

Syfte med Lärlabb: Hållbar utveckling. 

Reglab har fått i uppdrag av Tillväxtverket att facilitera en mötesplats för Myndighetsnätverket och  

Reglabs RUS-nätverk för att mötas utifrån den nationella strategin. Syftet med satsningen är att 

främja ett mer effektivt samarbete mellan myndigheter och regioner i deras gemensamma uppdrag 

kring hållbar regional utveckling.  

https://www.reglab.se/wp-content/uploads/2021/12/Grupparb_Tillbaka-fra%CC%8An-framtiden.pdf
https://www.reglab.se/wp-content/uploads/2021/12/Grupparb_vad-kan-vi-myndigheter-go%CC%88ra.pdf
https://www.reglab.se/wp-content/uploads/2021/12/Grupparb_vad-kan-vi-regioner-go%CC%88ra.pdf
https://www.reglab.se/wp-content/uploads/2021/12/Grupparb_vad-kra%CC%88vs-fo%CC%88r-att-fa%CC%8A-det-att-ha%CC%88nda.pdf
https://www.reglab.se/aktiviteter/larlabb-hallbar-utveckling/
https://www.regeringen.se/49b785/contentassets/9eb2d3686fce4fc7a8f3f6e8f7cc017f/handlingsplan-for-det-statliga-genomforandet-2022-2024.pdf
https://www.reglab.se/wp-content/uploads/2021/12/Arbetsbok-ws-1.pdf


 
 

   
 

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling där vi möts för att lära av varandra. När vi ses 

vill vi att du tänker på: 

• Vi tar tillsammans ansvar för lärprocessen. 

• Värdesätt olikhet – andras perspektiv. 

• Var generös! 

• Ha respekt för varandra och det du får höra i gruppen. 

Låt oss labba tillsammans, lära av varandra och se vilken positiv förflyttning vi gemensamt kan göra! 

Vi ser fram emot att åter träffa er alla! 

Catarina Lahti och Sara Tunheden, Reglab samt Clara Zakariasson, Tillväxtverket. 

 

Andra länkar du kan använda dig av för att förbereda dig: 

Regionalt utvecklingsarbete – en överblick av Tillväxtverket. 

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030. 

RUS-nätverket och alla 21 Regionala utvecklingsstrategier. 

Riksrevisionens granskning av den regionala utvecklingspolitiken. 

 

*Målgruppen för Tillväxtverkets insatser är de myndigheter som är betydelsefulla för genomförandet 

av den regionala utvecklingspolitiken, se nedan. Ett flertal av dessa ingår i myndighetsnätverket. 

Arbetsförmedlingen, Boverket, Delegationen mot segregation, Ekonomistyrningsverket, 

Energimyndigheten, ESF-rådet, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Havs- och 

vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Jämställdhetsmyndigheten; Kulturrådet, Livsmedelsverket, 

Luftfartsverket, Länsstyrelserna, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna (2 representanter), Myndigheten 

för digital förvaltning, Myndigheten för yrkeshögskolan, Myndigheten för ungdoms och 

civilsamhällesfrågor, Naturvårdsverket, Patent- och registreringsverket, Pensionsmyndigheten, 

Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sjöfartsverket, 

Skogsstyrelsen, Skolverket, Statistiska centralbyrån, Svenska Filminstitutet, Sveriges Geologiska 

Undersökning, Sveriges meteorologiska institut, Tillväxtanalys, Trafikanalys, Trafikverket, 

Transportstyrelsen, Universitet och högskolor, Universitetskanslersämbetet och Vinnova. 

 

https://www.reglab.se/
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/regionalt-utvecklingsarbete.html
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2021/03/skr.-202021133/
https://www.reglab.se/projekt/rus-natverket/
https://www.reglab.se/nyheter/granskning-av-den-regionala-utvecklingspolitiken/

