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Medlemsmöte 16 september



Årskonferensen flyttad, prel. 6-7 okt 2021

Regionalt kompetensbehov – lärprojektet igång

Region fysisk planering – under planering

Reglab play – nytt erbjudande 

Reglab :plejs – digitalt lanseringsevent

Forskarforum 2021

Regional brytningstid – nytt lärprojekt

Nuläge



Gruppdialog

• Presentera er i gruppen.

• Diskutera: 
1. Vad tänker ni om en Reglab-konferens med 
digitala lärpass? Vill ni bidra? 

2. Vad behöver ni för att Reglab play ska 
fungera som ett stöd för ert lärande på 
hemmaplan? Vad ska vi tänka på? 

• Svara i menti, kod xxxxxx. 
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• Regioner med samma ansvar för regionalt utvecklingsarbete från 2019

• Ny nationell strategi 2021

• Ny strukturfondsperiod 2021-27

• Post-corona, ”det nya normala”

Regional brytningstid 



Förväntat resultat
• Fördjupad förståelse för det regionala utvecklingsuppdraget på 

system-, organisatorisk och individnivå – historiskt och framgent.

• Ökad kunskap om verktyg och metoder för regionalt 
utvecklingsarbete, och framtida utvecklingsmöjligheter. 

• Ökad kapacitet att hantera de förändringar som möter regional 
utveckling de närmaste åren.

• Ökad förmåga att kommunicera det regionala 
utvecklingsuppdraget till olika målgrupper.

Regional brytningstid 



Regional brytningstid, teman

• Den regionala tillväxtpolitikens nutidshistoria 

• Det regionala utvecklingsuppdraget i brytningstid

• Regionalt ledarskap – samverkansstyrning

• Samverkan region-kommuner

• Regional omställning

• Nya arbetssätt

• Regional utveckling – framsyn



Webbinarier – kunskapsunderlag och inspiration
(Obegränsat antal)

Workshopar – reflekterande samtal
(Två pers/organisation)

Hemuppgifter och eget arbete
(Obegränsat antal)

Regional brytningstid, arbetsformer 



Introduktion ws: 3 november.
Tema 1: november.
Tema 2: december
Tema 3: januari
Tema 4: mars
Tema 5: april
Tema 6: juni
Tema 7: september

Svar med anmälan: fredag 16 oktober.
• Den deltagande organisationen
• Kontaktperson
• Två personer som deltar i workshopar/reflekterande samtal.

Regional brytningstid, tidplan



• Framsyn – viktigast att arbeta med scenarier. 

• Vi behöver lära oss mer om blockchain-tekniken för att stötta det regionala näringslivet.

• Utforskande: Hur ser ”det nya normala” ut – när det gäller näringsliv, flernivåstyrning mm? 

• Hur förbereder man sig för ”när det vänder”? Vilka erfarenheter har regionerna av tidigare kriser? 
Vad säger forskningen? 

• RUA:s roll i krisen – ”gränserna suddas ut”. 

• En analys av hur regioner och kommunerna agerade i krisen.

• Utvärdering av hur regioner jobbat med varselsamordning och/eller omställning under krisen.

• Utvärdering av corona-krisen för gemensamt lärande.

• Hur utvecklas flernivåsamverkan och vad innebär den nya formuleringen om ”hållbar regional 
tillväxt och attraktionskraft” för den regionala nivån? Kan kopplas till Regional brytningstid.

• Viktigt att Reglab inte tappar de långsiktiga processer vi redan prioriterat. Stick to the plan!

Från diskussionen i maj:



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
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