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Nedan följer en sammanfattning av Reglabs aktiviteter under första halvåret 2016. 

 
 

I januari genomfördes ett seminarium om regionernas roll i landsbygdpolitiken, tillsammans med den 

parlamentariska Landsbygdskommittén. 

 

I januari genomfördes också en kollegial peer review av Region Skånes styrdokument Inkluderande 

tillväxt i Skåne. Workshopen var en del av storstadsregionernas samarbete inom Reglab. I oktober 

genomförs en liknande workshop i Stockholm, men då med fokus på inkluderande tillväxt och RUFS, 

värd är Stockholms läns landsting. 

 

Reglabs åskonferens 2016 hölls i Tylösand med Region Halland som värd. Temat var ”Regional risk 

och robusthet” och omkring 300 personer deltog. På onsdagens program stod ett 20-tal pass med olika 

perspektiv på temat; på torsdagen ansvarade Reglabs medlemmar och partner för 24 lärpass med ett 

brett innehåll. Arrangemanget var lyckat, utvärderingarna var genomgående väldigt positiva.  

 

Lärprojektet Jobbregionen avslutades i mars. Det engagerade många, sammanlagt har ca 80 personer 

deltagit. Fokus har varit regionernas roll inom arbetsmarknadspolitiken, och skapade en mycket bra 

diskussion om olika perspektiv på regionens roll. En uppföljning av deltagarnas åsikter finns här: 

http://www.reglab.se/om-reglab/styrelse/uppfoljning-av-larprojekt/ 

 

Utvecklingsprojektet matchningsindikatorerna har gått vidare med skapandet av en gemensam 

databas, som lanserades under våren. Databasen har utvecklats av SCB och är numer en del av 

Statistikdatabasen. Databasen underlättar presentation och användning av det stora datamaterialet. 

Utvecklingen har finansierats gemensamt av Reglabs medlemmar, för förvaltningen ansvarar 

Tillväxtverket. 

 

Region Skåne, VGR, Stockholm och Östergötland har startat ett samarbete inom materialteknik, som 

faciliteras av Reglab. Målet är att skapa en gemensam ingång för svenska företag till stora 

forskningsanläggningar, som ESS och MAX IV, och att stärka det regionala och nationella 

ekosystemet för innovation inom området materialteknik. Projektet fortsätter under 2016-17. 

 

En studie över Nyanländas etablering på arbetsmarknaden startade i maj. Studien har initierats inom 

analytikernätverket och beräknas vara färdig i slutet av 2016. Över 20 organisationer deltar. 

 

Utvecklingsprojektet BRP+ lanserade i januari ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå. 

Mätsystemet har rönt stor uppmärksamhet, många myndigheter och organisationer har visat intresse 

för systemet. Under våren har utvecklingsarbetet gått vidare med demonstrationer, utvecklande av 

presentationsmaterial och visualiseringar och erfarenhetsutbyte. Et teknisk rapport BRP+ mätsystem 

för långsiktig livskvalitet i svenska regioner publicerades i juni. Under hösten kommer ytterligare 

presentationsmaterial, med fokus på visualiseringar. Projektet kommer också att arrangera utbildnings-

och diskussionsträffar för utbyte av erfarenheter av användningen av systemet. 

 

Projektet Högskolekurs i regional utveckling har som mål att etablera en högskolekurs på avancerad 

nivå inom ämnet regional utveckling, i samarbete med ett eller flera svenska lärosäten. En 

projektledare, Elin Nirjens från Region Jämtland Härjedalen, utreder nu om och hur idén kan 

realiseras. Utredningen ska resultera i en rapport med förslag till Reglabs styrelse i augusti. Projektet 

finansieras till hälften av Tillväxtverket och till hälften av Reglabs övriga medlemmar.  

http://www.reglab.se/om-reglab/styrelse/uppfoljning-av-larprojekt/


 

 

Ett förslag från medlemsgruppen om att arrangera ett seminarium om Regional livsmedelsutveckling 

och landsbygdspolitik har diskuterats men skrinlagts, eftersom många liknande initiativ är på gång. 

 
Internationellt samarbete. I samband med danska Reglabs årskonferens i maj, träffades svenska och 

danska Reglab, Nordregio och norska Distriktssenteret för en diskussion om kommande samarbeten. 

 

Nätverken 

‒ De nationella Kompetensförsörjningsdagarna har träffats i april.  

‒ Analytikernätverket har träffats i januari och maj. 

‒ Utvärderingsnätverket har träffats i juni.  

 
Kommande aktiviteter 
Reglab kommer att ha två seminarier under Almedalsveckan: 

 Basinkomst – ett finskt experiment. Ett samarrangemang med Fabel kommunikation, 

måndag 4 juli, kl. 11-12.  

 Vem får plats i storregionen? Om växtkraft och regionala slitningar. Ett 

samarrangemang med Arena för Tillväxt, tisdag 5 juli, kl. 14.30-16. 

 

Inbjudan har gått ut till seminarieserien Attraktivt näringslivsklimat i höst. Seminarieserien handlar om 

hur regionerna kan utveckla sitt arbete inom näringslivsområdet, med ett särskilt fokus på 

företagsetableringar och samverkan mellan regioner, kommuner och myndigheter. Första mötet är en 

lärresa till Luleå för att studera Norrbottens arbete med företagsetableringar, bland annat Facebook, 

den 6-7 september. 

 

Inbjudan har också gått ut till lärprojektet Integration – regionernas roll, som syftar till att utforska 

regionernas roll i integrationspolitiken, men också att ge en inblick i regionernas praktiska arbete med 

frågan. Lärprojektet pågår under hösten och vintern 2016-17, första workshopen är den 21-22 

september. 

 

Regional framsyn. En större satsning på en gemensam framsyn för att stärka den regionala 

omvärldsorienteringen och beredskapen inför framtiden. Framsynsarbetet startar i början av 2017 och 

kan tänkas pågå i två år. 

 

Ett nätverk inom Regional fysisk planering planeras, med start i höst.  

 

Ett nytt nätverk med fokus på Ungdomspolitik och regional utveckling är under planering. 

 

En workshop om bättre samarbete mellan regioner och lärosäten för att stärka innovationen inom 

offentlig sektor planeras i november. Workshopen är ett samarbete mellan Reglab, SKL, Vinnova och 

Open lab/KTH. 

 

Ett nationellt Forskarforum planeras i november, i samarbete med CRS vid Karlstads universitet och 

Tillväxtverket. 

 

Internt arbete  
Utvärdering. En effektutvärdering av Reglab, genomfördes under 2015 på uppdrag av styrelsen, av 

Ramböll consulting AB. Utvärderingen visar att kunskap och kompetens om regional utveckling 

sprids via Reglabs medlemmar till andra aktörer i regionerna, samt att Reglab som oberoende aktör 

bidragit till lärande och utveckling av flernivåsystemet inom regional utveckling. Utvärderingen har 

presenterats och diskuterats i medlemsgruppen och styrelsen. För resultatet, se 

http://www.reglab.se/medlemsgruppen/?page_id=111 

 

http://www.reglab.se/medlemsgruppen/?page_id=111


 

Styrelsen. Reglab fick en ny ordförande, Helena Nilsson regiondirektör i Regionförbundet i Kalmar 

län, vid medlemsmötet i februari. Styrelsen fick också en ny ledamot: Anna Sandström, AstraZeneca, 

som ersatte Carina Åberg, Apel. Den nya styrelsen har träffats vid ett internat i maj. 

 

Reglab har fått två nya partner: Studieförbunden och norska Distriktssenteret. 

 
 


