
REGLAB
Medlemsmöte 6 maj



Reglab digi

Stäng av ljudet när du inte pratar.

Tryck på mute när du inte pratar.

Unmute när du har ordet.   

Begär ordet i chatten

Skriv ditt namn, till exempel "Eva ordet”.

Vi lär oss tillsammans! Ha tålamod, var förlåtande.



Program

9.15 Välkommen! 

9.25 Incheckning

10.05 Nuläget 

11.00 Workshop: Lärande i krisens spår

11.50 Avrundning 

12.00 Avslut



Vad har du ställt om den senaste tiden?

• Prata i grupprummen

• Tillbaka här om 15 min

• Var beredda att lyfta en omställning i helgrupp.

Check in: Omställning!



Reglab digi

Årskonferensen i Visby

Nytt lärprojekt: Regionalt kompetensbehov

Innovationsindex 2019 klart

Extra masterclass: Scenarier som verktyg  19 maj

Regionernas roll i tillväxtarbetet

Hållbarhetsnätverket avslutat

BRP+ 

RUS-nätverket 28 maj

Analytikernätverket 4 juni 

Nuläge



Mål

• Ökad kompetens att ta emot rapporter, prognoser och 
tabellpaket och att paketera och kommunicera 
kunskapsunderlagen.

• Stärkt dialog och samverkan på de arenor som stödjer den 
regionala kompetensförsörjningen. 

• Ett baspaket av regionala prognoser, analyser och statistik för 
strategisk kompetensförsörjning.

Målgrupp: Strateger, analytiker, kommunikatörer

Tid: Juni 2020 – sep 2021.

Regionalt kompetensbehov



Regionernas roll i tillväxtpolitiken

• Den regionala tillväxtpolitikens nutidshistoria – bakgrund

• Det regionala arbetssättet: verktygen 

• Det regionala mandatet – samverkansstyrning 

• Att styra territoriet – samverkansformer region-kommuner 

• Framtidens regionala ansvar 

• Nya policyansatser – missions, nudging, experiment mm.

• Behovet av omställning och Agenda 2030 



Workshop: Finns det behov av nya 
Reglab-aktiviteter i krisens spår?



Prioriterat 2020:

• Regionalt kompetensbehov

• Fysisk planering

• Samverkansmodeller region-kommuner

• Regioneras roll i tillväxtarbetet

Viktiga perspektiv i allt vi gör:

• Framsyn

• Omställning till hållbar regional utveckling

Workshop: Finns det behov av nya 
Reglab-aktiviteter i krisens spår?



Diskutera i grupper.

Om ni vill: Använd whiteboard med postit-lappar.
Varje grupp har en whiteboard, länk finns i mail och word-dokument 
i chatten. Alla instruktioner finns på whiteboarden.

Eller: Prata i gruppen.
1. Brainstorm! Finns det behov av nya Reglab-aktiviteter i krisens 
spår?
2. Prioritera. Välj 1-3 förslag att dela med hela gruppen.

Ni har 20 min. Om ni behöver hjälp – kalla på Linnéa.

Workshop: Finns det behov av nya 
Reglab-aktiviteter i krisens spår?



Medlemsansvarigas roll – ny sida med info på reglab.se

Nästa medlemsmöte: onsdag 16 september

Samtalet fortsätter i på miro-whiteboards och i en teamsgrupp. 
Vi skickar inbjudan!

Hur funkade dagens möte? Svara i chatten!

Avslutning



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skr.se

catarina.lahti@skr.se

karin.liljeberg.trotzig@skr.se

Linnea.lindstrom@skr.se

Mycket snack
och mycket verkstad
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