
 

   
 

Reglab Medlemsgruppsmöte 16 sep  2020 
 

 

Närvarande: Mattias Nylander, Region Kalmar län, Susanne Sahlin, Region Västernorrland, Magdalena Berglin, Region 

Gävleborg, Anna Ebenmark, Tillväxtverket, Lisbet Mellgren, SKR, Sandra Svennberg, Region Värmland, Susanne Granat, 

Region Västmanland, Niklas Gandal, Region Västerbotten, Anna Råman, Region Skåne, Ann-Britt Nordahl, Region Sörmland, 

Lotten Carlsson, Region Östergötland, Sebastian Glans, Region Stockholm, Maria Jakobsson, Västra Götalandsregionen, 

Ulrika Bertilsson, Region Halland, Anders Unger, Region Kronoberg, Niklas Lundgren, Region Örebro, Helena Hanno 

Enochsson, Region Dalarna, Marina Gregorsson, Region Jämtland Härjedalen, Lina Holmgren, Region Gotland, Tove Cullhed, 

Region Norrbotten, Göran Andersson, Vinnova, Catarina Lahti, Eva Moe (sekr), Linnéa Lindström, Reglab. 

 

 

Inledning 

Catarina och Eva hälsade alla välkomna. Medlemsgruppens höstmöte brukar traditionellt vara ett 

idémöte inför kommande år, men coronaläget har tvingat kansliet att helt fokusera på Reglab digi, 

utvecklingsprojektet för att digitalisera Reglabs läraktiviteter. Det har inneburit att flera lärprojekt som 

prioriterades förra hösten ännu inte kommit igång, därför flyttas årets idémöte till efter årsskiftet.  
 

Gruppen gjorde en genomgång av läget i regionerna, se pdf. Ordmoln. 

Gruppen diskuterade också när det kan bli möjligt att ses fysiskt igen, se Dokumentation chat.  

 

Nuläget 
Eva och Catarina berättade om nuläget i verksamheten, se också ppt-presentation Reglab. 
 

‒ Lärprojektet Regionalt kompetensbehov startade i juni och har hittills haft två digitala 

workshopar. Målet är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om arbetet med prognoser och 

analyser, och användningen av dessa.  
Lärprojektet har drygt 70 deltagare från 28 organisationer – förutom Reglabs medlemmar 

också till exempel Arbetsförmedlingen, SCB, IF Metall och UKÄ. Huvudtema för junimötet 

var befintliga prognoser och hur de används, dagen avslutades med en framtidsspanande 

scenarieövning. Rubrik för andra träffen var ”Att samskapa analys”, som är ett huvudtema för 

hela lärprojektet: att utveckla samarbetet mellan analytiker, strateger och kommunikatörer.  
 

‒ Reglab digi. Utvecklingsprojektet för Reglabs digitala lärande har varit i fokus de senaste 

månaderna. Sedan mars har kansliet genomfört tio digitala workshopar – både kortare och hela 

dagar. Kansliet har lärt sig digital och teknisk facilitering, metoder, programvaror mm. Det 

innebär att Reglabs kollegiala lärformer numer fungerar även på distans. Under hösten 

fortsätter utvecklingen, bland annat med en extern uppföljning av deltagarnas upplevelse av 

digitala möten, jämfört med fysiska. På Reglabs webb finns sidan Digitala möten där alla 

instruktioner, kommunikationsmaterial och digitala workshop-verktyg samlas. 
 

‒ I maj genomfördes en extra Masterclass om scenarier som verktyg i krisens spår.  
 

‒ Analytikernätverket hade ett extra möte den 4 juni. Temat var analysbehovet under pandemin. 

Tillväxtverket ansvarar för nätverket tillsammans med Reglab. 
 

‒ RUS-nätverket har träffats vid två tillfällen, i maj och september. I maj var temat Dialog och 

lyssnande, med medverkan bland annat av forskaren Sofia Wiberg, KTH. I september 

diskuterades bland annat utmaningsdrivet utvecklingsarbete. Vid båda tillfällena har 

Näringsdepartementet deltagit med presentation av den nya nationella strategin för hållbar 

regional utveckling.  

 

http://www.reglab.se/digitala-moten/


 

   
 

‒ Årskonferensen flyttas. Tillsammans med Region Östergötland har kansliet fattat beslut om att 

skjuta upp Reglabs årskonferens nästa år, från februari till oktober 2021. Ambitionen är att 

genomföra en konferens där alla medlemmar och partner kan träffas fysiskt.  
 

‒ Planeringen för det prioriterade området Regional fysisk planering är igång. Trolig start för 

lärprojektet är januari 2021. Catarina håller i planeringen. 
 

‒ Kopplat till utvecklingsprojektet Reglab digi kommer Reglab att starta en play-tjänst där 

digitalt material som inspelade föredrag, samtal, regionala exempel mm kan återanvändas. 

Play-tjänsten blir ytterligare ett stöd för lärandet i den egna organisationen. 
 

Play-tjänsten är tänkt att lanseras vid ett event i februari Reglab [pleis], i stället för den 

uppskjutna Årskonferensen. Huvudinnehåll skulle i så fall vara digitala lärpass – dvs aktuella 

presentationer och frågeställningar från Reglabs medlemmar och partner.  

Medlemsgruppen diskuterade intresset för en digital lärpass-konferens – merparten var positiv 

och de flesta kan tänka sig att bidra med innehåll. 
 

 Inbjudan till det nya lärprojektet Regional brytningstid kommer inom kort. Fokus är 

regionernas roll i tillväxtpolitiken; syftet är att fördjupa förståelsen för det regionala 

utvecklingsuppdraget historiskt och framgent, och att öka kapaciteten att hantera de 

förändringar som möter regional utveckling de närmaste åren. Lärprojektet är uppbyggt kring 

ett antal teman: 
 

o Den regionala utvecklingspolitikens nutidshistoria. 

o Det regionala utvecklingsuppdraget i brytningstid 

o Regionalt ledarskap och samhandling 

o Samverkan region-kommuner 

o Regional omställning 

o Nya arbetssätt 

o Att kommunicera regional utveckling 

o Regional utveckling – framsyn 
 

Målgrupp är regionala utvecklare som har en grundläggande förtrogenhet med det regionala 

utvecklingsuppdraget, inte ”nybörjare”.  
 

Lärprojektet är ett försök att anpassa formaten till ett digitalt lärande och innehåller både 

webbinarier där många kan delta och workshopar för reflektion och diskussion i en mindre 

grupp. Lärprojektet ska också erbjuda en stor del av materialet digitalt, för att ge möjlighet till 

ett parallellt lärande på hemmaplan. 
 

Sista anmälningsdag är den 16 oktober. Eva är ansvarig för lärprojektet och hon uppmanade 

alla att vara noggranna i sin anmälan. Digitala möten ställer större krav på att alla anmäler sig 

i tid, har rätt kontaktuppgifter och inte delar möteslänk med andra.  

Se också ppt: Reglab. 
 

‒ Kansliet har påbörjat ett samtal med SLU om att arrangera ett gemensamt Forskarforum under 

våren 2021 på temat ”Omställning!” 
 

‒ Diskussionen från förra medlemsmötet om behovet av nya Reglab-aktiviteter i coronakrisens 

spår återupptogs. Tre angelägna områden lyftes fram: 

o Regionalekonomiska beräkningar – något för analytikernätverket. 

o Fortsatt fokus på omställning. 

o Ökad kunskap om digitala mötesformer och digital facilitering. 
 

 

 



 

   
 

BRP+ 

 Karin Liljeberg Trotzig presenterade läget i det tvååriga utvecklingsprojektet BRP+, som 

löper mot sitt slut.  

o Ägarskap och förvaltning av systemet är på väg att lösas. Reglabs styrelse har ställt 

sig bakom Tillväxtverket som systemägare, och publicering via RKAs webbjänst 

Kolada. 

o En arbetsgrupp har tagit fram subjektiva mått; elva nya indikatorer som blir en del av 

den större översyn som pågår. 

o Översynen av hållbarhets-indikatorerna, ”kapitalstockarna”, är i princip färdig och har 

presenterats för Reglab-nätverket. Indikatorerna är anpassade till RKAs Agenda 2030-

indikatorer. Nästa steg är att uppdatera databasen och den tekniska rapporten med de 

nya måtten. Därefter publiceras BRP+ på kolada.se. 

o Under hösten fortsätter arbetet med en analys av de nya hållbarhetsmåtten. 

Se också ppt: BRP+ 

 

En översikt av svenskt landsbygds- och regionalforskning: Vart ska vi nu? 

Alexandre Dubois, forskare vid SLU, presenterade en ny studie om landsbygds- och 

regionalforskning, se ppt. En översikt av svensk landsbygds- och regionalforskning. 

 

Nästa möte 
Nästa möte i Medlemsgruppen blir nästa års idéworkshop torsdag den 11 mars 2021, kl 10-15, 

preliminärt träffas vi fysiskt i Stockholm. 

 

Avslut 
Medlemsmötet avslutades med en digital lunch. 

 

 

Samtliga presentationer finns på Medlemsgruppens webb. 

http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote-16-september/

