
 

Nuläget i verksamheten – rapport 
 

Sedan senaste styrelsemötet i februari har följande hänt i Reglab: 
 

‒ Reglabs årskonferens i Visby genomfördes i år under speciella omständigheter. 

Coronapandemin var precis i sin början och under de två dagarna införde många 

organisationer restriktioner för resor och deltagande i arrangemang. Det innebar en hel del 

avbokningar – från inspiratörer, lärpass och deltagare. Trots detta genomfördes konferensen 

med omkring 200 deltagare. Det är ca 100 färre än beräknat, vilket innebär ett ekonomiskt 

underskott för Reglab.  
 

Samtidigt innebar den nya situationen en speciell stämning, och ett starkt positivt engagemang 

från alla närvarande. Region Gotland stod för ett fint värdskap, bland annat för onsdagens 

middag som inleddes med fackeltåg under ledning av en medeltida riddare. Under middagen 

firade vi också årskonferensens 10-årsjuileum. 

På Reglabs webb finns mer allt som hände i Visby: bilder, mer om lärpassen och 

inspiratörerna.  
 

‒ Innovationsindex 2019 är färdigt och finns att hämta på Reglabs webb.  
 

‒ Hållbarhetsnätverket hade sitt sista möte i februari. Hädanefter bör hållbarhetsperspektivet 

vara en del av alla Reglab-aktiviteter, särskilt RUS-nätverkets arbete. 
 

‒ Forskarforum som var planerat till den 23 april ställdes in pga av corona. Likaså 

Analytikernätverkets planerade möte den 22 april. 
 

‒ Reglab digi. Utvecklingsprojektet för Reglabs digitala lärande har fått en extra knuff framåt 

under pandemin när alla fysiska möten är inställda. Under våren kör kansliet en serie 

testmöten för att utveckla de digitala workshopformerna och -verktygen, bland annat 

medlemsmötet. Den 16 juni startar det första lärprojektet som planerats för digitalt 

genomförande Regionalt kompetensbehov. På Reglabs webb finns en sida Digitala möten där 

vi samlar kommunikationsmaterial och digitala workshop-verktyg som kan vara användbara 

också i andras digitala möten. 
 

‒ Inbjudan har gått ut till nästa stora lärprojekt Regionalt kompetensbehov. Sista anmälningsdag 

är 29 maj och den första workshopen genomförs digitalt den 16 juni. Målet är att ge deltagarna 

en fördjupad kunskap om arbetet med prognoser och analyser, och användningen av dessa. 

Ambitionen är att öka kompetensen hos Reglabs medlemmar och partner att ta emot 

statistikunderlag, paketera och använda dem i dialog med aktörer i regionala sammanhang. I 

detta ingår också att diskutera utformningen av ett ”baspaket” av regionala prognoser, analys 

och statistik. Lärprojektet vänder sig till strateger, analytiker och kommunikatör 
 

‒ På begäran från flera i Framsynsgruppen har Reglab gjort en extra Masterclass om scenarier 

som verktyg i krisens spår den 19 maj. Det var en kortare workshop där vi diskuterade hur 

man kan jobbar med scenarier och hur gruppen kan använda varandra.  
 

‒ Analytikernätverket har ett extra digitalt möte den 4 juni. Det finns ett behov av att träffas och 

dela erfarenheter och analyser kring coronakrisen. Wolfgang Pitchler, Tillväxtverket, ansvarar 

för nätverket tillsammans med Reglab. 
 

‒ RUS-nätverket träffas digitalt den 28 maj. Temat är Dialog och lyssnande, inspiratör är 

forskaren Sofia Wiberg, KTH, som forskat om processledning av medborgardialoger. 

Dessutom deltar Näringsdepartementet och pratar om arbetet med den nya nationella strategin 

för hållbar regional utveckling 2021-2030.  
 

‒ Planeringen har börjat för ett lärprojekt med utgångspunkt i det prioriterade området 

Regionernas roll i tillväxtarbetet. Det ser ut att bli ett större lärprojekt med start i höst, som 

antagligen fortsätter under 2021. Det är fortfarande tidigt i planeringen, men några av de 

huvudteman som diskuterats hittills är: 

http://www.reglab.se/konferenser/arskonferens-2020/
http://www.reglab.se/projekt/innovationsindex/
http://www.reglab.se/digitala-moten/


 

o Den regionala tillväxtpolitikens nutidshistoria – där vi har möjlighet att använda 

inspiratörer från det inställda Forskarforum. 

o Det regionala arbetssättet: verktygen.  

o Det regionala mandatet – att styra territoriet – samverkansstyrning.  

o Samverkansformer region-kommuner – ett av de prioriterade områdena för 2020, som 

kan bli en del av detta lärprojekt. 

o Framtidens regionala ansvar.  

o Nya policyansatser – missions, nudging, experiment mm. 

o Kopplingen till den nya nationella strategin.  

o Den regionala omställningen till hållbar utveckling och kopplingen till Agenda 2030.  
 

 Planeringen för det prioriterade området Regional fysisk planering har inte startat ännu, men 

finns med i verksamhetsplaneringen för hösten.  

 

 Vid Reglabs Medlemsmöte den 6 maj diskuterades behovet av nya aktiviteter med anledning 

av pandemin och dess konsekvenser. Några av de inspel som diskuterades var: 

o Framsyn – viktigast att arbeta med scenarier. Utforska: Hur ser ”det nya normala” ut – 

när det gäller näringsliv arbetssätt, flernivåstyrning? Hur ser det offentligas roll ut? 

o En analys av hur regioner och kommunerna agerade i krisen, för gemensamt lärande. 

o Viktigt att corona och post-corona är perspektiv in i kommande lärprojekt, som 

Regional kompetensförsörjning. 
 

Diskussionen fortsätter vid Medlemsmötet i september. Då sker också prioriteringen för nästa 

år. 

 


