
Om detta vill vi berätta…
Workshopar med reglabs medlemmar

Under förmiddagen kan du lyssna till Reglabs medlemmar som 
berättar om erfarenheterna från sina satsningar – lärdomar, 
misstag, succéer. Här kan du läsa mer om varje workshop och 
se vilka tider som gäller. Du ska välja tre workshopar, de håller 
på i ca 45 min. Vi hoppas att du som deltagare också vill bidra 
med dina kunskaper – det är dialog och erfarenhetsutbyte som 
gäller i dag!

tre olika pass

Femton workshopar 

www.reglab.se 



W1. att utveckla kompetensen i små och medel-

stora företag

Under denna workshop kommer vi att diskutera 

nya, men prövade, metoder som bidragit till 

tillväxt i små och medelstora företag och därmed 

också skapat nya arbetstillfällen. Vi presenterar 

två fall: dels VinnVinn som bygger på en kon-

kret regional samverkan mellan näringslivet och 

arbetsmarknaden för skapa nya företag genom 

att stimulera rörlighet och kompetensmatchning, 

dels FoU-kortet som ger utvecklingsstöd för 

att ta vara på goda idéer eller för att utveckla 

konkurrensförmågan. Vi ser också fram emot en 

dialog kring dessa frågeställningar.

Marcus Nordanstad, Västra Götalandsregionen, 

Bengt-Göran Bengtner, projektledare VinnVinn

W2. ready 2010 – från stuprör till orgelpipor!

Hur kan man skapa uthållig och hållbar utveck-

ling med innovation ur ett trippel helix-perspek-

tiv, när aktörer och finansiärer har olika agendor 

och förutsättningar? Erfarenheter från projektet 

Ready 2010 (REgionAl DYnamik) presenteras 

och debatteras under workshopen. Kan man 

skapa ”Innovativa arenor” som förnyar kluster, 

innovationssystem och internationalisering?

Erik Bunis, Länsteknikcentrum, Jönköping, 
Mikael Gustafsson, Region Jönköping

W3. regionala kompetensplattformar – tillfälligt 

projekt eller varaktig struktur?

Erfarenhetsseminarium kring uppbyggnad av de 

regionala kompetensplattformarna. Etablering är 

en sak – men hur får man plattformarna uthålliga 

och varaktiga? När ser man resultaten?

Tomas Stavbom reflekterar kring lärdomar från 

arbetet i Uppsala län.

W4. Så vill vi jobba med kluster – erfarenheter 

från reglabs första lärprojekt

Sverige har spetskompetens när det gäller klus-

terutveckling – men vad är nästa steg? Under ett 

år har tolv Reglab-medlemmar med lång erfaren-

het av att stödja klusterutveckling diskuterat hur 

man skapar både hållbarhet och förnyelse i arbe-

tet med företagskluster. Nu vill de vidga samtalet 

till fler och samtidigt bjuda in till ett större nät-

verk kring dessa frågor.

Monika Jönsson, Region Dalarna och Dan Sjö-
gren, Vinnova

W5. tillväxt genom internationellt arbete

Inom hälso- och sjukvård finns stora möjligheter 

att utveckla nya produkter och tjänster. Lyssna 

till erfarenheterna från Norrbottens läns landsting 

som sedan flera år tillbaka satsat på hälso- och 

sjukvården som en tillväxtbransch, bland annat 

genom ett strategiskt internationellt arbete.

Kenneth Sjaunja, EU-projektkontoret vid Norr-

bottens läns landsting

W6. vad lär vi oss av utvecklingsprojekt?

Kompetensplattformar – hur går vi från ord till 

handling?

I Sverige bedrivs mängder av utvecklingsprojekt 

på lokal och regional nivå – men vad lär vi oss av  

dem? Tillväxtverket vill diskutera vem som tar 

tillvara all den kompetens och de erfarenheter 

som skapas i projekt och utvecklingsarbeten? 

Regionförbundet Södra Småland presenterar sina 

erfarenheter av arbetet med kompetensplattfor-

mar och reflekterar kring hur arbetet ska gå från 

ord till handling.

Per Johansson, Tillväxtverket, Diana Unander 
Nordle, Regionförbundet Södra Småland

W7. Fjällpaket dalarna – kör så det ryker!

Besöksnäringen i Dalarna kommer att investera 

miljarder de kommande åren. Om infrastruktu-

ren inte hänger med kommer gästerna att välja 

andra destinationer. Region Dalarna har haft 

en avgörande betydelse för att få de offentliga 

förutsättningsgivande åtgärderna att samverka 

lokalt, regionalt och nationellt genom att skapa 

Fjällpaket Dalarna.

Göran Carlsson, Region Dalarna

W8. Svälta räv eller räven raskar över isen?

Vem vinner jakten på gymnasieeleverna? Kom-

mer kommunerna att konkurrera sig själva till 

döds? Femton kommuner i Västerbottens län 

samverkar om gymnasieutbildning, bland annat 

genom ett länsövergripande samverkansavtal 

och gemensamt antagningskansli. Processen har 

pågått sedan mitten av 1990-talet och rymmer 

både misslyckanden och framgångar.

Barbro Lundmark, strateg utbildning och kom-

petensförsörjning, Region Västerbotten och

Bertil Almgren, processledare för GAS-projektet, 

Region Västerbotten

WOrKShOpar Och innehåll



W9. Uppdragsutbildningar för regional tillväxt

I en kunskapsbaserad ekonomi blir de intellektu-

ella tillgångarna allt viktigare för företag, regio-

ner och kommuner. Hur bygger man upp nätverk 

för kunskapsdelning och kunskapsutveckling för 

regional tillväxt? Ta del av erfarenheter från fyra 

kvalificerade uppdragsutbildningar som genom-

förs regionalt.

Klas Danerlöv, SKL, Hans Ahrens, Tillväxtver-

ket, Mona Hedfeldt, Örebro universitet

W10. Från Järnkraft till hjärnkraft – en sling-

rande kreativ resa i träfiberland

Om framgångar och motgångar i arbetet med 

att utveckla kreativa näringar i Västernorrland. 

Beskrivning av nödvändiga nätverksaktiviteter 

och programskrivande, liksom diskussion om 

de attityder som länge hindrat länet att gå från 

ord till operativ handling. Vid årsskiftet startade 

Norra periferiprojektet Cinergy och ett regionalt 

projekt. Hur ska dessa projekt hantera erfaren-

heterna från den slingrande resan i träfiberland?

Jan Sahlén, Landstinget Västernorrland

W11. den saknade tredjedelen

Innovationssystem och innovationer är begrepp 

som ofta kopplas ihop. Trippel helix anses vara 

”rätt väg” för att nå framgång. Men i en av trippel 

helix tredjedelar – samhället – har innovationsfrå-

gorna lyst med sin frånvaro, trots att en tredjedel 

av Sveriges BNP kommer från offentlig sektor. 

Regionförbundet Östsam har tagit fram en enkel 

handbok för att underlätta innovationsarbete i 

kommuner och landsting. Lyssna på exempel från 

Östergötland och ta med dig en ”handledning” 

hem till din region.

Joakim Kärnborg, Regionförbundet Östsam

W12. Jakten på framtidens kompetenser!

Konkreta exempel på regionala samarbeten för 

att gemensamt möta framtidens kompetenskrav. 

Bland annat presenteras en färsk undersökning 

som beskriver vad företagen, utbildningssyste-

met och samhället i stort behöver göra för att 

ställa om inför förändringarna på arbetsmark-

naden. Representanter från offentliga och privata 

berättar hur man jobbar ihop.

Britta Zetterlund-Johansson, Region Värmland, 

Marianne Andersson och Monica Brandelius, 

The Paper Province, Mikael Lundström, Com-

pare, Thomas Gustavsson, The Packaging Arena

W13. Strategier för att stärka innovations-

klimatet

Innovationsstrategiarbete är igång nationellt och 

i flera regioner arbetar man med strategier för 

att stärka innovationsklimatet. I denna workshop 

delar vi med oss av erfarenheter från aktuella 

innovationsstrategiprocesser, bland annat exem-

pel från Region Skåne. Vi har en öppen diskus-

sion om erfarenheter, framgångsfaktorer och hur 

framtida strategiprocesser kan formas och drivas. 

Du får gärna vara nyfiken och ha fantasi i denna 

öppna workshop kring innovationsstrategiarbete.

Maria Lindblom och Lennart Svensson, 

Region Skåne

W14. Företagsamma regioner runt hörnet

SKL satsar under 2010-11 på en utbildning för 

kommuner kring bättre företagsklimat och gör 

samtidigt en mätning av kommuners företags-

kontakter: Insikt. Flera regioner ser nu möjlighe-

ten att ta en roll i dessa satsningar. Under 2011 

avgörs också Sveriges regionala samhällsorgani-

sation, utredaren av statens regionala förvaltning 

aviserar färre och större län. Det är hög tid för 

regionala och lokala politiker att själva agera för 

större, folkvalda regioner. Vi redovisar SKL:s ar-

bete med företagsklimat resp. regionfrågan och 

vill ha en diskussion: Hur ser ni på dessa frågor?

Bengt Westman och Lena Lundström, Sveriges 

Kommuner och Landsting

W15. Joint branding

Ta del av hur Lund och Region Skåne arbetar 

med att skapa en internationell profilering. Låt 

oss samtala kring hur integrerad kommunikation 

och varumärkesarbete kan bygga upp modernt 

ledarskap och en position på marknaden! Vi får 

även reda på hur musik och symfonisk kompo-

sition kan berika arbetet med organisation och 

strategisk kommunikation.

Karl McFaul, Creative Director, Neutronica AB 

and Communications Officer, Creative Media & 

Branding – European Spallation Source
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