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Reglabs kansli är fulltaligt igen

Nya styrelseledamöter:

o Margareta Dahlström, professor KaU

o Tomas Stavbom. Handelskammaren Uppsala

Årskonferens 2020

Årskonferens 2021: Värd Region Östergötland

Nuläge



Introduktion till temat – fördjupning – reflektion 

Vad innebär omställning på system-, organisations-, individnivå

Budskap: Alla (personer och organisationer) kan ta ett steg till

24 lärpass på torsdagen – hög kvalitet

10-årsjubileumsfest på kvällen!
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Nuläge



Masterclass avslutat

En programteori för ERUF – avslutat 

Hållbarhetsnätverket

Forskarforum 23 april – Regional brytningstid

Kommande: Regionens roll i tillväxtpolitiken

Regionalt kompetensbehov – planeras 

Reglab digi – igång

Regional fysisk planering – i höst 

Nuläget – lärprojekt



• Prioriterat område 2020

• Huvudfråga: Hur är samarbetet formellt organiserat?

• Kartläggning

• Analys och reflektion

Samverksansmodeller
region-kommuner



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.



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 



• 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



20 februari, kl. 13-16

27 maj, kl. 13-16

24 sept, kl. 13-16

26 nov, kl. 13-16

Årsmöte med val av styrelse 2020-22: 27 feb, kl.15-16

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

mailto:eva.moe@skr.se
mailto:catarina.lahti@skr.se
mailto:karin.liljeberg.trotzig@skr.se
mailto:Linnea.lindstrom@skr.se


www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skr.se

anton.ternstrom@skl.se

Kontakt

Mycket snack
och

mycket verkstad

mailto:eva.moe@skl.se
mailto:anton.ternstrom@skl.se

