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Reglabs styrelse 2018





• Workshop 3 i Malmö

• Hemuppgift

• Workshop 4 i oktober

• Ledarseminarium 5 och 6

• RD-seminarium

• Uppföljning och forskning

• Förväntat resultat

Region 2050
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Gör en strategi och handlingsplan för din organisations
kommande framsynsarbete. Det kan vara för hela, eller delar av  
organisationen.

Använd framsynsmetoderna – experimentera! 
Till exempel:
• Introducera en ny metod
• Pröva i en ny grupp, till exempel externa samarbetspartner

Hemuppgift inför ws 4
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Styrgruppens tidigare beslut:

• Deltagarenkät

• Uppföljning av målen tillsammans med gruppen regionutvecklingsdirektörer.

Region 2050, uppföljning



Ur projektbeskrivningen:

• Ett gemensamt material ”Regionerna 2050” som beskriver de svenska regionerna 
möjliga framtida scenarier.

• En gemensam bank av omvärldsanalys: rapporter, prognoser, scenarier mm. 

• En gemensam metodsamling för omvärldsbevakning, scenarier, backcasting mm.  

• Ett antal personer med fördjupad strategisk kompetens och framsynskunskap i 
varje deltagande organisation.  

• En bredare grupp ‒ politiker, regionala chefer och medarbetare ‒ med ökad insikt 
om regionens möjligheter och förutsättningar i framtiden.

• Ett nationellt nätverk för framsynsfrågor som kan fortsätta att verka efter 2018.

Region 2050 – resultat 



Finns redan på webben

• Metodbank: alla övningar

• Alla inspiratörer – namn och presentationer (många!)

• Scenarier (4 globala, 23 nationella/regionala) 

• Designfiktioner (29)

• Filmer

• Länk- och litteraturtips

• Delrapport 2017

Region 2050 – resultat 



Kommande

• Strategier för organisationernas fortsatta framsynsarbete

• Dokumentation av deltagarnas arbete på hemmaplan

• Manual VGR o Skåne

• Enkät deltagare

• Måldiskussion med chefsgruppen

• Slutrapport 2019. 

• Årskonferens 2019

• Workshoptips – intervjuer

• En bok som sammanfattar satsningen 

• Ett internationellt sammanfattande material

Region 2050 – resultat 



Förvaltning och fortsatt utveckling av framsynskapaciteten

• Nätverk för fortsatt metodutveckling

• Seminarieserie för speciellt inbjudna

• Politikerseminarier

• Satsningar tillsammans med Innovationsguiden, Vinnova, SKL, TVV

• Internationellt samarbete

Region 2050 – resultat 



Matchningsindikatorerna – analysrapport

Nytt lärprojekt: Stad & land

Reglab – nuläget



Förankringsdiskussioner

o Medlemsgrupp

o Regionutvecklingsdirektörer

o Regiondirektörer

o SKL

o Tillväxtverket

o Vinnova

Reglab efter 2019 



• Lärprojekten fungerar bra och ska prioriteras framför nätverken.

• Framsynsprocessen Region 2050 är ett utmanande utvecklingsprojekt vars 
nytta inte är omedelbar för alla organisationer, men kan på längre sikt bidra 
till att utveckla nya arbetssätt.

• Reglabs organisation och styrning fungerar väl. Det finns en potential för 
Reglab att ha en tydligare roll på den nationella arenan.

• Legitimiteten för Reglab behöver stärkas på nivån 
regiondirektörer/landstingsdirektörer.

• Reglab tar tillvara medlemmarnas olika intressen, men det finns stora 
skillnader i ”mottagarkapaciteten” hos medlemsorganisationerna. 

• Det finns utrymme för att stärka det organisatoriska lärandet i 
medlemsorganisationerna och Reglab bör ha en roll i detta.

Medlemsgruppen utvärdering



• Lärprojekten fungerar bra och ska prioriteras framför nätverken.

• Utvecklingsprojekten är unika för Reglab. De är viktiga och behöver utvecklas, 
nivån kan höjas ytterligare. 

• Årskonferensen är viktig. 

• Forskarforum bra arena, men kan utvecklas.

• Styrmodellen: mer differentierade lärprojekt, en viss del av verksamheten 
kan vikas för ”spetsprojekt”. 

• Utvecklingsområden:

• Stödja medlemmarnas organisatoriska lärande.

• Ett starkare internationellt perspektiv – mer från EU och OECD.

• 2019 borde Reglab driva minst ett lärprojekt som involverar både 
regional utveckling och hälso- och sjukvård.

Medlemsgruppen



• Kollegialt lärande viktigt, Reglab en bra arena

• Reglab behövs som testarena för att ta oss an framtidens utmaningar

• Gränsdragning mot HoS kan behövas

• Vi kan bli bättre på att återkoppla resultaten till policynivån

• SKLs roll – regional utveckling bör stärkas inom SKL

• Vår egen utmaning: Att omsätta kunskapen på hemmaplan

• Bör diskutera de privata bolagens partnerskap

Regional kontakt



• Identifiera 4-5 strategiska utmaningar inför nästa period

• Komplettera styrmodellen med strategisk styrning från styrelsen –
garantera de mer avancerade projekten

• Avgränsning mot hälso- och sjukvården

• Samarbetet med akademin och de regionala högskolorna – bygga en 
kunskapsinfrastruktur

• Involvera kommunerna

• Lärprojekt som förenar olika kompetenser

Tillväxtverket



Fortsatt verksamhet

Inriktning:

o Erfarenhetsutbyte vs. utveckling, labb, experiment

o Nätverken 

o Årskonferens och Forskarforum

o Avgränsning sakområden – regional utveckling/hälso- och 

sjukvård, kultur mm. 

o Samarbetet med högskolor

o Andra viktiga samarbetspartner

o Nationella och internationella samarbeten

Reglab efter 2019, styrelsens förslag



Organisationsform

Erfarenhetsutbyte vs. utveckling, labb, experiment

o Tidshorisont

o Ägarskap

o Föreningsmodellen

Organisation och bemanning

o Styrelsen

o Medlemsgruppen

o Partner

o Kansliet

Reglab efter 2019, styrelsens förslag



Finansiering

o Medlemsavgift

o Partneravgift

o Lärprojekt avgift

Uppföljning och utvärdering

Reglab efter 2019, styrelsens förslag



22 mar Reglabs styrelse – start för arbetet 

10 apr Medlemsmöte – workshop utvärdering

26 apr Regional kontakt – workshop

Apr-maj Dialog med Vinnova, Tillväxtverket, SKL

13 jun Styrelsen – strategisk diskussion

15 aug Styrelsen – färdigt förslag 

12 sep Reglab medlemsmöte

Sep Förankring ägare, inkl. Regional kontakt och RD/LD

Okt Extra medlemsmöte – beslut 

22 nov Styrelsemöte – VP 2019

Reglab efter 2019 – processen



13 juni kl. 9-17

15 augusti kl. 13-16

22 nov kl. 13-16

Extra ägarmöte oktober

Kommande styrelsemöten



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skl.se

karin.botas@skl.se

anton.ternstrom@skl.se

Kontakt

Mycket snack
och

mycket verkstad
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