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Arbetet hittills

Akademi för regional utveckling

Förslag på pilot

Nästa steg

Innehåll presentation



• För- och nackdelar med olika utbildningsformer

• Kartläggning av utbildningar som finns i dag

• Kontakter med lärosäten

• Möte med lärosäten

Arbetet hittills



• Koordineras av Centrum för forskning om regionalt 
samhällsbyggande (CRS) vid Karlstads universitet. 

• Bygger på samverkan med forskare från olika lärosäten och 
Nordregio.

• Mastern i Regionalt samhällsbyggande och master in Public 
administration vid Karlstads universitet utgör en grund för 
akademin.

Akademi för regional utveckling



Regional utveckling för nybörjare (icke poänggivande)
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Akademin för 
regional utveckling

Tänkbar struktur



Förslag: Pilot

• Piloten avser kursen Regional utveckling på avancerad nivå
(7,5 hp), samt samarbetsformen mellan forskarna

• Karlstad universitet äger utbildningen, men arbetet sker i 
samverkan med andra intresserade lärosäten.

• Vetenskaplig ledningsgrupp tillsätts.

• Akademitanken vävs in redan i framtagandet av kursen.



Upplägg

• Reglab gör en behovskartläggning som ligger till grund för 
kursinnehållet

• Karlstad universitet samlar intresserade lärosäten till en 
dialog om innehållet, och gör en skiss på utformning av 
kursen.

• Förslaget diskuteras med Reglab.

• KaU bygger upp kursen i samråd med övriga lärosäten.

• Förutsatt att vi löser finansieringen, kan piloten vara klar 
att starta hösten 2017.



Förslag på pilot – kostnader

• År 1: Framtagande av kursen
• 750 000 kr.

• År 2 och framåt: Driva utbildningen
• Beror på omfattning (kurs, akademi eller akademi+).
• Kostnaden bör dock bli betydligt lägre än år 1

• Kursavgifter ca 19 000–21 000 kr/deltagare



Nästa steg – förslag till beslut

• Genomförande av en pilot, som består av utveckling och 
genomförande av en 7,5 hp kurs på avancerad nivå i 
samarbete med Karlstads universitet.

• Fortsatt och parallell utveckling av akademikonceptet.

• Avtal skrivs med Karlstads universitet om utveckling av en 
kurs och fortsatt utveckling av en akademi.



Reglabs partner

Myndigheter

Tillväxtanalys

ESF-rådet

Boverket

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, Mucf

Myndigheten för yrkeshögskolan

Ideella organisationer

Folkbildningsrådet

Mälardalsrådet

Studieförbunden

Internationella partner

Distriktssentret (NO)

Akademin

Nordregio

Centrum för regional analys, GU

Centrum för regionalt samhällsbyggande, 
KaU

Ratio

Privata bolag

PwC/Kommunal sektor

Sweco Strategy

WSP Sverige analys & strategi

Kontigo



8-9 februari 2017 i Gävle konserthus

Värd: Region Gävleborg

Tema: Vad vet vi om framtiden?

– Internationella keynotes: scenarier prognoser

– Debatt: Kan man förutsäga framtiden?

– Framtidslabb

– ”Kliv in i framtidslandet”

Årskonferens 2017





Budget och finansiering

Uppskattad kostnad
2,4 milj. 2017-18, dvs 1,2 milj./år
Budgeten är en uppskattning, eftersom vi inte haft möjlighet att 
ta in offerter på konsultstöd för foresight, research, 
dokumentation och gestaltning, men kan fungera som en 
kostnadsram.

Uppskattad finansiering
Om samtliga medlemmar deltar: 3 milj. 2017-18, dvs 1,5 milj./år
Om även tre partner deltar:  3,3 milj. 2017-18, dvs 1,65 milj./år



Aug-sept Diskussion, förankring, beslut

Okt Inbjudan ut, upphandling konsultstöd

Feb 2017 Årskonferensen startskott, ink. ledarseminarium

Mar/apr Ws 1

Höst Ws 2

2018 Årskonferens, ws 3 och 4

2019 Slutkonferens

Tidplan



Förväntat resultat

Processen

Budget och finansiering, deltagaravgifter

Deltagande organisationer ‒ förväntat antal (miniminivå?), partner

Förankring av projektet

Framsyn diskussion



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skl.se

karin.botas@skl.se

Kontakt

Mycket snack
och

mycket verkstad

mailto:eva.moe@skl.se
mailto:karin.botas@skl.se


• Placera regionerna i en framtida samhällsutveckling

• Skapa beredskap – rusta medarbetare och 
beslutsfattare

• Grund för strategiska beslut o processer – stöd för 
deltagarnas RUP/RUS-arbete

• Kompetensutveckling – öka framsynskapaciteten, 
bidra till strategiskt ledarskap

• Tidpunkten – viktigt med samsyn och samarbeten 
inför kommande förändringar

Regional framsyn – syfte  



Brett samhällsperspektiv – de regionala ansvarsfrågorna är 
ramen

Tidshorisont 2030-50, regionfrågan inte i fokus

Framsynsprocess, inte prognoser

Handlingsinriktat fokus – stöd för RUP/RUS-arbete

Tvåårig process – 2017-18 

Processen



Ett gemensamt material Regionerna 2050 som beskriver de 
svenska regionerna i möjliga framtida scenarier

En gemensam bank av omvärldsanalys: rapporter, prognoser, 
scenarier mm. 

En gemensam bank av metoder för omvärldsbevakning, 
scenarier, backcasting mm.  

Ett antal personer med fördjupad strategisk kompetens och 
framsynskunskap i varje deltagande organisation.  

En bredare grupp ‒ politiker, regionala chefer och medarbetare 
‒ med ökad kunskap om regionens roll i framtiden.

Några förväntade resultat



Regionala politiker och chefer

”Framsynsstrateger” ‒ en grupp på 80-100 personer som deltar i 
den gemensamma processen:

• 2-3 personer från varje region 
• 4-5 personer/storregion och myndigheter
• 5 personer från Reglabs styrelse
• 15-20 personer från Reglab-partner och speciellt 

inbjudna

Sammanlagt 400-500 personer från ett 20-tal organisationer.

Deltagare



Internationell foresightkompetens

Redaktion – för research, dokumentation, gestaltning

Projekt- och processledning

Hemarbetet

Viktiga delar


