
REGLAB
Styrelsemöte 27 maj



Reglab digi

Stäng av ljudet när du inte pratar.
Tryck på mute när du inte pratar.
Unmute när du har ordet.   

Begär ordet genom att räcka upp handen
Under ”Participants” hittar du hand-ikonen

Om du halkar ur mötet, försök ansluta igen. 
Ett alternativ är att delta via zoom-appen i telefonen.

Vi lär oss tillsammans! Ha tålamod, var förlåtande.



Utvecklingsprojekt: Reglab digi

Årskonferensen i Visby

Innovationsindex 2019 färdigt

Hållbarhetsnätverket avslutat

Nytt lärprojekt: Regionalt kompetensbehov

Extra masterclass: Scenarier som verktyg

RUS-nätverket 28 maj

Extra analytikernätverk 4 juni 

Planering: Regionernas roll i tillväxtarbetet 

Nuläge



Tillväxtanalys

ESF-rådet

Boverket

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhälsfrågor, MUCF

Myndigheten för yrkeshögskolan
Trafikverket

SCB

UKÄ

Folkbildningsrådet

Mälardalsrådet

Studieförbunden

Norrbottens kommuner
IF Metall
Familjen Helsingborg

Nordregio

Centrum för regional analys, GU

Centrum för forskning om hållbar 
samhällsförändring, KaU

Centrum för kommunstrategiska 
studier, LiU

Institutionen för stad och land/SLU

Sweco strategy

WSP Sverige analys & strategi

Ramböll management consulting

Oxford research

Distriktssentret (NO)

Reglabs partner



Efterfrågat, stort behov hos Reglabs medlemmar

En förstärkning av det regionala systemet

Förslag: Pilot i samarbete med Karlstads universitet

Hinder: Hög kostnad

Beslut uppskjutet 2017 och 2019

Högskoleutbildning i regional utv.



• Den totala budgeten uppskattas till 1 560 000 kr. Piloten sträcker 
sig över två år.

• Tillväxtverket är (var) positiva till att delfinansiera med 50%. 

• Den gemensamma finansieringen täcker utveckling av kursen. 
Kursavgift för respektive deltagare på ca 20 000 SEK tillkommer.

• Den fortsatta finansieringen beräknas till ca 350 000/år. Ska täcka 
kostnader för: vetenskaplig ledare, koordinator på KaU, resor för 
samverkan mellan lärosäten.

• Finansiering enligt Reglabs finansieringsnyckel.

Kostnad och finansiering



Praktiknära forskning och professionalisering som kan lyfta 
regional utveckling som forskningsfält, och sätta regionernas 
utmaningar i ett internationellt sammanhang.

Samlad plattform för kompetensförsörjning för regionala 
utvecklare som ger överblick, samlad kontaktyta till 
specialistområden, koordinering av kurser mm.

Skapar nätverk och samverkan mellan lärosäten/forskare, 
mellan regioner och mellan regionerna och lärosäten/forskare.

Mervärdet med en akademi 



Undersöka om en uppdragsutbildning måste upphandlas 
i konkurrens.

Uppdatera utredningen när det gäller kostnader för att 
utveckling och drift av utbildningen, samt Tillväxtverkets 
medfinansiering.

Uppdatera tidplanen.

Uppdrag från styrelsen



20 februari, kl. 13-16

27 maj, kl. 13-14.30 (digi)

24 sept, kl. 13-16

26 nov, kl. 13-16

Styrelsemöten 2020



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skr.se

catarina.lahti@skr.se

magnus.jorgel@skane.se

Linnea.lindstrom@skr.se

Mycket snack
och mycket verkstad
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