
 
 

   
 

Lärlabb: Hållbar utveckling  

Workshop 1 

8 juni, WTC Stockholm 

Välkommen till Lärlabb! 

Inbjudan till dagen går ut till dig som är regionala strateg från Reglabs RUS-nätverk samt till dig som 

är tjänsteperson från Tillväxtverkets Myndighetsnätverk.  

Dagen är till för att förstå varandras roller och förutsättningar, identifiera framgångsfaktorer och 

fallgropar för att tillsammans ta steget mot målet om hållbar regional utveckling i hela landet. Vi 

kommer att arbeta inom ramarna för den Nationell strategi för hållbar regional utveckling och den 

yttre globala ramen Agenda 2030 målen för att landa på den regionala nivån. 

Under dagen tittar vi tillsammans runt hörnet med konkreta exempel från idag, visioner av hur det 

ser ut 2030 och rör oss mellan nu och sen för att först vilka gemensamma handlingar som tog oss dit. 

Innan vi träffas den 8 juni vill vi att du förbereder dig genom att känna till Nationell strategi för 

hållbar regional utveckling, regionernas uppgift att leda och samordna den regionala utvecklingen, 

samt vilka myndigheter som har särskild betydelse* för att uppnå regionala utvecklingspolitikens mål.  

Läs vidare via länkarna längst ned i mailet. 

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

i juni 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. 

Kan myndighet och region arbeta på ett bättre sätt för att tillsammans främja hållbar utveckling? Vad 

tänker du? Vart behöver vi börja skruva?  

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

 

Glöm inte bort att anmäla dig senast den 25 maj! 

Vi ser fram emot att träffa er alla! 

Catarina Lahti, Reglab, Anna Ebenmark, Tillväxtverket och Sara Tunheden, processledare. 

 

Länkar 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. 

https://www.reglab.se/aktiviteter/larlabb-hallbar-utveckling/
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/


 
 

   
 

 

 

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

av den regionala utvecklingspolitiken, se nedan.  

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. 

 


