
 

     2017-01-02 

 

Reglabs verksamhetsberättelse 2016 

 

INLEDNING 
Under 2016 har Reglabs nya fokus blivit tydligt: lärprojekten dominerar inte längre verksamheten, i 

stället blir de kvalificerade utvecklingsprojekten fler, tillsammans med de kollegiala nätverken. Att 

tillsammans utveckla ny kunskap och nya metoder är i dag det mest angelägna för Reglabs 

medlemmar. 

Några av utvecklingsprojekten som startat under tidigare år, har gått vidare med fördjupning och 

implementering: BRP+, Matchningsindikatorerna och storstadsregionernas samarbete inom 

materialteknikområdet. Andra satsningar är nya, som utvecklingen av en Högskolekurs inom regional 

utveckling.  

Reglabs uppgift är att svara mot medlemmarnas aktuella behov. Under året har flyktingvågen ställt 

stora krav på regionernas kompetens och kapacitet, vilket resulterat i två projekt inom 

integrationsområdet ‒ ett lärprojekt och en analytisk studie. 

Under 2016 startade också Reglabs största projekt hittills, framsynsprocessen som fått namnet Region 

2050 och ska pågå under två år: 2017-18. Arbetet med att planera och förankra framsynen har pågått 

under hela året. Det slutliga beslutet att köra igång framsynsprocessen togs i oktober ‒ ett stort 

förtroende för Reglab, och en stor utmaning under kommande år.  

Sammantaget har 2016 varit ett år av bred verksamhet och många aktiviteter – där Reglab etablerat sig 

som den gemensamma utvecklingsplattformen inom regional utveckling. 

 

Strategier för 2016  

 Utveckla Reglab i riktning mot en gemensam ”utvecklingsplattform”, inklusive en modell för 

bemanning och finansiering. 

 Utveckla en ny modell för facilitering av Reglab-nätverken. 

 Implementera resultaten av effektutvärderingen. 

 

 

AKTIVITETER 2016 
Nedan följer en redovisning av de viktigaste händelserna under 2016. Samtliga lärprojekt har 

utvärderats av deltagarna, utvärderingarna finns att hämta på http://www.reglab.se/om-

reglab/styrelse/uppfoljning-av-larprojekt/ 

 
Erfarenhetsutbyte 
Lärprojektet Jobbregionen avslutades i mars. Fokus har varit regionernas roll inom 

arbetsmarknadspolitiken och det engagerade rekordmånga ‒ sammanlagt har ca 80 personer från 22 

organisationer deltagit. I gruppen fanns representanter från kommuner, regioner, myndigheter, 

departement och fackförbund.   
 

Seminarieserien Attraktivt Näringslivsklimat avslutades i november. Ca 40 personer från 16 

organisationer har deltagit i samtal om företagsetableringar, framtidens förtagande mm. 

Seminarieserien fortsätter i ett nätverk för näringslivsutvecklare. 

Lärprojektet Integration – regionernas roll startade i september och avslutas i mars 2017. Drygt 50 

personer deltar, från 21 organisationer. Målet är att fördjupa den regionala kunskapen och kapaciteten 

inom integrationsområdet. 
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Reglabs nätverk: 

 Kompetensförsörjningsdagarna är en av de viktigaste mötesplatserna för regionala och 

nationella aktörer inom området, två gånger om året. Från och med 2016 arrangeras dagarna 

även tillsammans med Arbetsförmedlingen som blivit officiell samverkanspart.  
 

 Analytikernätverket har träffats vid tre tillfällen under 2016. Reglab ansvarar tillsammans med 

Tillväxtverket för nätverket. 

 Utvärderingsnätverket har träffats vid två tillfällen under 2016. Reglab ansvarar tillsammans 

med Tillväxtverket för nätverket. 

 Smart specialisering. Ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom smart specialisering och regionala 

innovationsfrågor har träffats vid ett tillfälle. 

 Under 2016 har planeringen för tre nya nätverk startat: Ung region – om regional utveckling 

och ungdomspolitik, RUS-nätverket för dem som jobbar med regionala utvecklingsstrategier 

och Fysisk planering, för regionala planerare. Alla tre har inplanerade träffar för kommande 

år. 

 
Konferenser, event 
Årskonferensen 2016 i Tylösand med Region Halland som värd var mycket lyckad. 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. Utvärderingarna är genomgående väldigt positiva.  

Under hösten startade planeringen för Reglabs årskonferens 2017, som också är ett avstamp för 

framsynsprojektet Region 2050 och har rubriken: Vart är vi på väg? En rad inspiratörer från bl a 

OECD, Nesta och ESPON kommer att presentera prognoser, analyser och scenarier. Region 

Gävleborg som värd.  

Forskarforum genomfördes i november, för första gången som ett ”nationellt forskarforum”, i 

samarbete med Karlstads universitet/CRS och Tillväxtverket. På programmet stod 

samverkansforskning och ett ”Forskarcafé” med ett brett utbud. Forskarforum lockade rekordmånga 

deltagare, närmare 100 personer. 

Reglab hade också två seminarier under Almedalsveckan: 

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

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

samarrangemang med Arena för Tillväxt. 

 

Utveckling av metoder och verktyg 
Utvecklingsprojektet BRP+ lanserades i januari ‒ ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå. 

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

Under året har utvecklingsarbetet gått vidare med demonstrationer, erfarenhetsutbyte och utvecklande 

av presentationsmaterial. En teknisk rapport BRP+ mätsystem för långsiktig livskvalitet i svenska 

regioner publicerades i juni och Reglabs medlemmar träffas regelbundet i workshopar kring 

användningen av systemet. BRP+ är ett samarbete med Tillväxtverket.  
 

Utvecklingsprojektet Matchningsindikatorer för regional kompetensförsörjning har gått vidare med 

skapandet av en gemensam databas, som lanserades under våren. Databasen underlättar presentation 

och användning av det stora datamaterialet. Den har utvecklats av SCB och är numer en del av 

Statistikdatabasen. Utvecklingen har finansierats gemensamt av Reglabs medlemmar, för 

förvaltningen ansvarar Tillväxtverket.  

I december bjöd Reglab in till nästa steg i utvecklingsarbetet: ett gemensamt analysprojekt av 

matchningsindikatorerna, som ska fördjupa kunskapen om de regionala arbetsmarknaderna. 
 

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. Under året har 

ett utvecklingsprojekt utrett om och hur idén kan realiseras. Projektet finansieras till hälften av 



 

Tillväxtverket och till hälften av Reglabs övriga medlemmar. Utredningen har resulterat i ett förslag 

om en pilotkurs, i samarbete med Karlstads universitet. På medlemsmötet i februari 2017, beslutar 

Reglabs medlemmar om man vill gå vidare med förslaget. 

 
Reg labb är rubriken för aktiviteter som i mindre format utvecklar innehåll och metoder i samarbete 

med medlemmarna, ofta på deras hemmaplan:  
 

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

tillväxt i Skåne.  
 

 I oktober genomfördes en liknande workshop med fokus på RUFS med Stockholms läns 

landsting som värd: Det sociala i det regionala.  
 

 I oktober genomfördes en workshop tillsammans med SKL, Vinnova och Open lab vid KTH: 

Samhällsinnovation – hur går det till? om hur man kan jobba med nya lösningar för 

framtidens samhällsutmaningar. Ett 40-tal personer från lärosäten, regioner och kommuner 

runt om i landet deltog.  
 

 Utveckling av forskningsintensiva miljöer: Materialteknik. Region Skåne, VGR, Stockholm 

och Östergötland samarbetar för stärka det regionala och nationella ekosystemet för 

innovation inom området materialteknik. Projektet faciliteras av Reglab och fortsätter under 

2017. 

 

Analys, studier  
Innovationsindex 2015 uppdaterades under förra hösten och presenterades vid årskonferensen i 

februari. 

En studie om Platsens betydelse för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden som initierats inom 

analytikernätverket startade i maj. Den sista gemensamma workshopen hölls i november, slutrapporten 

lanseras på Reglabs årskonferens i februari 2017. Över 20 organisationer deltar. 

 

Omvärldsspaning och framsyn 

Regional framsyn var ett av de prioriterade områdena för 2016, och ett omfattande planerings- och 

förankringsarbete har pågått under hela året. I oktober fattade medlemmarna beslut om att genomföra 

en framsynsprocess kallad Region 2050, som ska löpa över två år och involvera ett hundratal personer 

i huvudprocessen och många fler i parallella processer på hemmaplan. Reglabs kansli ska projektleda 

och driva framsynen. 

Under hösten har rekrytering av projektmedarbetare och konsulter pågått. Avstampet blir på 

årskonferensen i Gävle i februari och den första stora workshopen hålls i mitten av maj 2017. 

 
Ej genomförda aktiviteter 
Flertalet av de prioriterade aktiviteterna för 2016 har genomförts, dock inte alla: 

Arbetet med det prioriterade området Regional nytta har inte varit möjligt att starta under 2016.  
 

Ett seminarium om Regional livsmedelsutveckling och landsbygdspolitik har diskuterats men 

skrinlades, eftersom många liknande initiativ är på gång. 

 
SAMARBETEN 
Akademin. Under året har Reglab etablerat ett närmare samarbete med Centrum för regionalt 

samhällsbyggande vid Karlstads universitet ‒ CRS har blivit Reglab-partner, de arrangerade ett 

forskarcafé på årskonferensen, och vi har samarrangerat Forskarforum i en ny modell. CRS är beredd 

att driva högskolekursen i regional utveckling och en eventuell framtida ”Akademi för regional 

utveckling”.  

En annan viktig akademisk samarbetspartner är Nordregio. 
 



 

Myndigheter och offentliga aktörer. Under 2016 samarrangerade Reglab seminariet Landsbygdernas 

framtid – regionernas roll med den parlamentariska Landsbygdskommittén. Vi modererade också ett 

flertal myndighetskonferenser, bland annat Civildepartementets dialog Kommunernas utmaningar.  
 

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

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

Distrikssenteret är numer också partner till Reglab. 

 
KOMMUNIKATION  
För den dagliga kommunikationen har webben, nyhetsbrevet och twitter varit huvudkanalerna. Reglab 

har en förhållandevis stor och innehållsrik webb, huvuddelen av kommunikationsinsatserna riktas till 

webben.  
 

Fem nyhetsbrev har producerats under året, till 1 984 prenumeranter. Reglabs presentationsbroschyr 

har uppdaterats, liksom annat kommunikationsmaterial. 

 
ORGANISATION 
Medlemsgrupp, styrelse och partner 
Styrelsen. Under året har en ny ordförande tillträtt: Helena Nilsson regiondirektör i Regionförbundet i 

Kalmar län. Styrelsen fick också en ny ledamot: Anna Sandström, AstraZeneca, som ersatte Carina 

Åberg, Apel. Den nya styrelsen har träffats vid tre tillfällen. 
 

Medlemsgruppen har träffats tre gånger, inklusive årsmötet. Magdalena Berglin, Region Gävleborg, 

har varit planeringsansvarig. 

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

Näringsdepartementet har avslutat sitt partnerskap. Styrelsen har beslutat om en strategi för 

internationella partner. 

 

Kansliet 
Under året har kansliet jobbat med att hitta en modell för att resursmässigt klara av att driva fler 

kvalificerade utvecklingsprojekt. Det har dels handlat om att skapa ett nät av Reglab-kunniga 

konsulter/procesledare, dels om att hitta en modell för facilitering av nätverken, som blir allt fler. I dag 

fungerar nätverken allt mer självständigt, utan deltagande av kansliet. För 

Kompetensförsörjningsdagarna har en metodhandbok, tidplan och instruktioner för moderatorer 

utvecklats. 
 

Under hösten har rekrytering till två tjänster pågått: ett graviditetsvikariat och en projektadministratör 

för Region 2050. 
 

Under 2016 har kansliet deltagit i flera kompetensutvecklingsaktiviteter, framför allt med sikte på den 

kommande framsynsprocessen: Nestas Future fest, Oxfords scenario programme, OECD Forum, UGL 

och Design thinking. 

 

UPPFÖLJNING 
Samtliga större aktiviteter har följts upp med enkäter till deltagarna. Under hösten gjordes också en 

särskild uppföljning med deltagarna i Analytikernätverket och Utvärderingsnätverket.  

Effektutvärdering som genomfördes under 2015 presenterades och diskuterades i styrelsen och 

medlemsgruppen under våren. Effektutvärderingen visade ett mycket positivt resultat. En viktig 

slutsats från diskussionerna är att Reglab i framtiden bör genomföra en ”lärprojekt om lärande”. 

 

EKONOMI 
Eftersom SKL:s bokslut beräknas vara klart sista veckan i januari 2016, kan Reglabs ekonomiska 

resultat i skrivande stund inte redovisas, men prognosen visar på ett överskott på ca 550 000 kronor. 

Av detta är 400 000 kr en förhandsinbetalning av från Vinnova. De kvarvarande 150 000 kr är medel 

som ska användas under kommande år inom BRP+ och Matchningsindikatorer.  



 

2016 I SIFFROR 
Här följer en sammanställning av nyckeltal som är av intresse för att följa verksamhetens utveckling. 

Förra årets siffra visas inom parentes. 

Reglab-medlemmar    24 (24) 

Reglab-partner   17 (16) 

Lärprojekt som startat under året*    6 (6)  

Konferenser/seminarier     9 (8) 

Studier/skrifter    2 (3) 

Medlemmar som deltagit i lärprojekt   24 (24) 

Deltagare i lärprojekt, sammanlagt**  157 (221) 

Genomsnitt deltagare lärprojekt  39 (37) 

Deltagare Årskonferensen 2016   300 (330)  

Medlemsförslag nya aktiviteter***   24 st från 14 medlemmar  

(40 st från 17 medlemmar). 

Medl. som deltagit med workshop på årskonferensen  13 (15) 

Partner som deltagit med workshop på årskonferensen  6 

Prenumeranter på nyhetsbrevet  1 984 (1 870) 

Följeslagare på Twitter   889 (770) 

 

 

* Lärprojekt står för en längre aktivitet – lärprojekt, seminarieserie, utbildning. 

** Två av de lärprojekt som startats i år har ännu inga deltagare: Högskolekurs och Regional framsyn. 

*** Medlemsförslag innebär förslag som presenterats i Reglabs idémall och diskuterats i 

medlemsgruppen under året. Inför medlemsmötet i sept. minskades antalet förslag inför 2017, med 

tanke på den stora framsynsprocessen. 

 

Mer information 
Mer att läsa om Reglabs verksamhet och samtliga lärprojekt finns på Reglabs hemsida www.reglab.se.  

Samtliga utvärderingar av lärprojekt finns samlade på  

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