
 

Nuläget i verksamheten – rapport 
 

Sedan senaste styrelsemötet i november har följande hänt i Reglab: 

 

 Den 22 november beslutade Reglabs ägare att fortsätta verksamheten i fyra år till. Ägarna 

beslutade också om en förstärkt budgetram med ytterligare en tjänst och att en regiondirektör 

tar plats i Reglab styrelse. 

 

 Lärprojektet Rurban region har startat, med rekordmånga deltagare, ca 80 personer från 25 

organisationer. Den första workshopen handlade främst om att belysa relationerna mellan stad 

och land ur ekonomiskt-historiska och policyhistoriska perspektiv. Inspiratörer var Martin 

Henning, Göteborgs universitet, Malin Rönnblom, Umeå och Karlstads universitet, samt 

Lukas Smas, Stockholms universitet. Nils Björling, Chalmers som är akademisk ledare för 

lärprojektet introducerade också frågeställningar utifrån rurbana perspektiv.  

 

 Arbetet med Matchningsindikatorerna har fortsatt, och det är nu Tillväxtverket som leder 

arbetet i samarbete med SCB. Reglab stöttar arbetet utifrån behov. Den 14 december hölls det 

första regionala utbildningstillfället, i Malmö i samarbete med Region Skåne. Ytterligare fyra 

utbildningstillfällen på olika platser i landet planeras under 2019. Under året kommer också ett 

fortsatt utvecklingsarbete av själva indikatorerna att ske. Tillväxtverket och SCB leder detta 

arbete och en referensgrupp med personer från Reglabs medlemmar kommer att delta.  

 

 19 organisationer har anmält sig till Framsyn Materclass/nätverk, fortsättningen på Region 

2050. Nätverket ska stödja erfarenhetsutbyte och implementering av kunskaperna inom 

omvärldsanalys på lång sikt och planerar fyra träffar under 2019. Inbjudna är deltagare i den 

tidigare Framsynsgruppen. Den första träffen är den 7 mars, ett samarbete med Vinnova som 

har temat ”Regionala policylabb”. 

 

 Planeringen av Årskonferensen i Västerås den 27-28 mars är i full gång. Temat är Mash up – 

korsbefruktning som ett sätt att möta framtidens samhällsutmaningar. Som vanligt kommer det 

att finnas möjligheter att utforska temat på olika sätt, och genom olika typer av lärande:  

o Inspirationsföreläsningar av Cecilia Hertz, Umbilical design, Ivar Björk, Open lab, Carl 

Heath, Rise och Anders Eklund, Institutet för framtidsstudier m fl. 

o En interaktiv föreställning i regi av innovationsforskare och dansaren Nina Bozic Yams. 

o Ett rum med regionala exempel på korsbefruktningar. 

o Möjlighet att själv prova på mash up i en workshop på Expectrum, en innovationshub mitt 

i Västerås. 

o Ett Framsynsrum där deltagare från Region 2050 engagerar sina kolleger i 

omvärldsspaningar på lång sikt. 

 

På onsdagen erbjuder Region Västmanland fem studiebesök, läs mer om dem här. 

Torsdagen kommer att innehålla drygt 20 lärpass, bland annat deltar Kommunutredningen. 

Läs mer här. Omkring 150 personer är redan anmälda till årskonferensen. 

 

 Planeringen för det nya lärprojektet Att förstå strukturomvandlingen har startat. Lärprojektet 

syftar till att förstå industrins strukturomvandling ‒ internationaliseringen, digitaliseringen, 

förändrade kompetenskrav mm – och hur det påverkar regionerna. Ett särskilt fokus kommer 

att ligga på statistik och metoder för att följa utvecklingstrenderna. Lärprojektet vänder sig till 

regionala näringslivsstrateger och analytiker och startar senare i vår. 

 

http://www.reglab.se/aktiviteter/studiebesok/
http://www.reglab.se/aktiviteter/larpass/

