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Utvecklingsprojektet Reglab digi

Reglab play – nytt erbjudande 

Reglab pleís – digitalt event

Fysisk planering – nytt lärprojekt

Regional brytningstid – nytt lärprojekt 
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Nuläge



• Regioner med samma ansvar 
för regionalt utvecklingsarbete från 2019

• Ny nationell strategi 2021

• Ny strukturfondsperiod 2021-27

• Post-corona, ”det nya normala”

Regional brytningstid – nytt lärprojekt 



Förväntat resultat
• Fördjupad förståelse för det regionala utvecklingsuppdraget på 

system-, organisatorisk och individnivå – historiskt och framgent.

• Ökad kunskap om verktyg och metoder för regionalt 
utvecklingsarbete, och framtida utvecklingsmöjligheter. 

• Ökad kapacitet att hantera de förändringar som möter regional 
utveckling de närmaste åren.

• Ökad förmåga att kommunicera det regionala 
utvecklingsuppdraget till olika målgrupper.

Regional brytningstid 



Regional brytningstid, teman

• Den regionala tillväxtpolitikens nutidshistoria 

• Det regionala utvecklingsuppdraget i brytningstid

• Regionalt ledarskap och samhandling

• Samverkan region-kommuner

• Regional omställning

• Nya arbetssätt

• Regional utveckling – framsyn

• Att kommunicera regional utveckling



Varje tema har tre moduler:

Webbinarier: Kunskapsunderlag och inspiration
– obegränsat antal deltagare

Workshopar: Reflekterande samtal i mindre grupp
– två personer/organisation

Hemuppgifter och eget arbete
– möjlighet att skapa en grupp på hemmaplan

På Reglab play samlas allt material, för fortsatt användning i organisationen.

Regional brytningstid, arbetsformer 



Introduktion ws: 3 november.
Tema 1: november.
Tema 2: december
Tema 3: januari
Tema 4: mars
Tema 5: april
Tema 6: juni
Tema 7: september

Svar med anmälan: fredag 16 oktober.
• Den deltagande organisationen
• Kontaktperson
• Två personer som deltar i workshopar/reflekterande samtal.

Regional brytningstid, tidplan
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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 



Tillväxtanalys

ESF-rådet

Boverket

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhälsfrågor, MUCF

Myndigheten för yrkeshögskolan
Trafikverket

SCB

UKÄ

Folkbildningsrådet

Mälardalsrådet

Norrbottens kommuner
IF Metall

Distriktssentret (NO)

Nordregio

Centrum för regional analys, GU

Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, 
KaU

Centrum för kommunstrategiska studier, LiU

Institutionen för stad och land/SLU

Avdelning stadsbyggnad, Chalmers

Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Sweco strategy

WSP Sverige analys & strategi

Ramböll management consulting

Oxford research

Reglabs partner



PAUS!



BRP+ Vad har hänt i 
de olika 

delprojekten?



Översyn av indikatorer och analys av 
Hållbarhet över tid 

• Februari-november 2020

Översyn av logik 
och urval av data

Uppdatering av 
data, 

dokumentation

Analys med fokus 
på hållbarhet över 

tid 

Bildmaterial



Översynen landat i flera förslag, bland 
annat

Förtydligad definition av mätsystemets två delar Livskvalitet och 
Hållbarhet.

Mätsystemets andra del, Hållbarhet, delas in i hållbarhetsdimensioner 
istället för kapitalstockar. 

Jämlikhet och jämställdhet genomsyrar mätsystemet tydligare.



På indikatornivå har vi
Gjort en omsortering av befintliga indikatorer  

Kompletterat kring energi, klimat, jämställdhet och jämlikhet

Anpassat till RKA:s Agenda 2030-indikatorer

Just nu pågår
• Uppdatering av data

• Förberedelser för publicering på Kolada.se och uppdatering av teknisk 
rapport.



Nästa steg: Analysrapport Hållbarhet

• Syfte och målgrupp

• ”Provtrycka” det reviderade mätsystemet

• Beskriva hållbar utveckling i Sveriges regioner på ett intresseväckande 
sätt

• Målgruppen är vi själva för ökat lärande

• Analyser att använda på hemmaplan

• Ex analysfrågor: 

• Hur utvecklas livskvalitet och hållbarhet i riket? 

• Är regionerna på väg mot en hållbar utveckling? 

• Presenteras för BRP+ kontaktpersoner i december.



Utvecklingsarbete subjektiva mått

• Arbetsgrupp projektledare + fyra regioner

• Förslag har inarbetats i den översynen som pågår och inkluderas i 
uppdatering av data.

• Rör sig om elva nya mått, mestadels från Nationella folkhälsoenkäten men 
även från Skolinspektionens ”Skolenkäten”.



Dialog med regionerna 

• BRP+ kontaktpersoner har bjudits in till två workshops under våren samt en 
i september 2020.

• Ny träff i december då analysrapport presenteras och diskuteras.

• Behov att bredda deltagandet. Dialog med RUS-nätverket ett första steg.



Ägarskap och förvaltning, Reglabs
styrelse beslutade enligt protokoll 27/5
• Att ställa sig bakom förslaget med Tillväxtverket som systemägare till BRP+ med 

ansvar också för en utvecklingsfunktion, under förutsättning att 
Näringsdepartementet är positiva till Tillväxtverkets fortsätta satsning på BRP+-
systemet.

• Att publicering av mätsystemet sker i RKAs regi på kolada.se och att SKR även 
fortsättningsvis har en viktig roll som strategisk samarbetspartner till Tillväxtverket 
och uppdragsgivare till RKA.

• Att skapa en långsiktig finansieringsmodell för förvaltningen och utvecklingen av 
BRP+ där Tillväxtverket och regionerna är medfinansiärer. 

• Att via ordförande informera samtliga regionutvecklingsdirektörer om BRP+ och 
tankarna om en långsiktig finansieringsmodell för förvaltning och utveckling med 
Tillväxtverket och regionerna som finansiärer.





20 februari, kl. 13-16

27 maj, kl. 13-14.30 (digi)

24 sept, kl. 13-15 (digi)

26 nov, kl. 13-16 (digi)

Styrelsemöten 2020



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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