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Sedan senaste styrelsemötet i november har följande hänt i Reglab:


Den 18 september hade Reglabs medlemsgrupp idémöte inför nästa års verksamhet. 57 idéer
presenterades och diskuterades, samtliga förslag finns på medlemsgruppens hemsida. Högst
prioriterade blev fyra förslag:
o Regionalt kompetensbehov – prognos, analys och användning
o Regionernas roll i tillväxtarbetet – framtidens tillväxtpolitik – flernivåstyrning
o Samverkansmodeller region-kommuner
o Regional fysisk planering



Lärprojektet Rurban region avslutades i augusti. Mot bakgrund av det stora intresset,
initierade kansliet en miniutvärdering av lärprojektets resultat. Som underlag användes det
stora dokumentationsmaterialet. Veta advisors utvärdering visar ett intressant resultat, där
deltagarna fått nya insikter som de nu har för avsikt att använda i det regionala
utvecklingsarbetet. Se också bilaga 2: Rurban region – om resultat och effekter av ett
lärprojekt.
I januari arrangerar Reglab en fördjupningsdag om cirkulär ekonomi för lärprojektets
deltagare.



Lärprojektet Industrins förnyelse avslutas den 19 november med temat industrins
kompetensförsörjning. 21 organisationer och drygt 50 personer har deltagit. Diskussioner
pågår om ett fortsättningsprojekt i samarbete med SCB.



Planeringen av Årskonferensen i Visby den 11-12 mars är i full gång och en första inbjudan
har gått ut i början av november. Temat är Omställning! och många av inspiratörerna är klara,
t ex Per Olsson, Stockholm resilience center, Darja Isaksson, Vinnova och John Holmberg,
Chalmers challenge lab. Inbjudan att arrangera lärpass har gått ut till Reglabs medlemmar och
partner. Region Gotland erbjuder fyra studiebesök för årskonferensens deltagare.
2020 firar Reglabs årskonferens 10-årsjubileum. Det kommer vi att uppmärksamma särskilt
under onsdagens konferensmiddag.



Framsyn masterclass/nätverk genomförde sin tredje träff tillsammans med John Holmberg i
september, en mycket uppskattad workshop. Gruppen provade Chalmers challenge labs metod
för ”hållbar systeminnovation”, som bland annat används av aktörer i Västra Götaland.
Masterclass sista träff i december innehåller bl a ett samtal med Tillitsdelegationens forskare.



Lärprojektet En programteori för ERUF har haft två workshopar och planerar en tredje i
januari. Lärprojektet är ett samarbete med Tillväxtverket, som har initierat arbetet med en
programteori, och valt att genomföra workshoparbetet tillsammans med Reglab.



Reglabs kansli har startat utvecklingsprojektet Reglab digi som syftar till att digitalisera
lämpliga delar av Reglabs verksamhet. En första innovationssprint genomfördes i september.
Därefter har en projektgrupp bildats och en första projektplan utarbetats. I huvudsak handlar
det om att studera tekniska lösningar under hösten. Först när Reglabs nya medarbetare är på
plats kan tester av digitala workshopmetoder och -facilitering starta. Reglab digi är ett
långsiktigt utvecklingsprojekt som bör löpa parallellt med övrig verksamhet under de
kommande åren. Se också bilaga 6: Projektplan Reglab digi 1.



Forskarforum med temat Den regionala tillväxtpolitikens nutidshistoria som ursprungligen
var planerat att genomföras i höst, kommer att arrangeras den 23 april, i samarbete med
Tillväxtverket och Centrum för regionalt samhällsbyggande vid Karlstads universitet.



BRP+. Utvecklingsprojektet BRP+ har fortsatt sitt arbete under hösten:
o Utredningen för att fastställa ägarskap och teknisk förvaltning av systemet har
levererats av konsultfirman WSP, och diskuteras på Reglabs kommande styrelsemöte.

o
o

o
o
o

En arbetsgrupp som jobbar med utvecklingen av subjektiva mått har träffats i ett första
möte.
Förutsättningarna för att kommunicera systemet har förbättrats: Indikatorlistan har
uppdaterats och en ny teknisk rapport är på väg. I samband med det ska PPT-bilder
och annat stödmaterial förnyas. Reglab har också gjort en ansiktslyftning av
BRP+sidorna på webben.
BRP+ deltog i Innovationsveckan i september med ett seminarium på temat: Hur gå
från innovation till förvaltning?
Samtliga regioner har utsett kontaktpersoner för BRP+. Gruppen träffas i december.
En upphandling av översynen av kapitalstockarna är på gång.

Reglabs nätverk:





Det nya Hållbarhetsnätverket träffades första gången i september och har ett nytt möte
inplanerat i början av nästa år.
Höstens Kompetensförsörjningsdagar hölls i oktober.
RUS-nätverket träffades den 13 november och diskuterade bland annat SKLs rapport
Regionernas roll.
Analytikernätverket träffas den 10 december, och har bland annat besök av OECD.

