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Reglab digi

Ha gärna på kameran! Vi gillar att se varandra.

Stäng av ljudet när du inte pratar.
Tryck på mute när du inte pratar.
Unmute när du har ordet.   

Skriv ut ditt namn och din organisation.
Klicka på rename i den blå rutan i hörnet av din bild. 

Begär ordet i chatten, genom att skriva ditt namn.

Om du halkar ur mötet, försök ansluta igen. 
Ett alternativ är att delta via zoom-appen i telefonen.



• Regioner med samma ansvar för regionalt utvecklingsarbete från 2019

• Ny nationell strategi 2021

• Ny strukturfondsperiod 2021-27

• Post-corona, ”det nya normala”

En regional brytningstid



Kunskaps- och kompetensutveckling inom regional utveckling

Ägare: Sveriges regioner, Tillväxtverket, Vinnova, SKR

En neutral arena – flernivåsamverkan i praktiken 

Vi möter 600-700 regionala utvecklare varje år!

Reglab



Tillväxtanalys

ESF-rådet

Boverket

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhälsfrågor, MUCF

Myndigheten för yrkeshögskolan
Trafikverket

SCB

UKÄ

Folkbildningsrådet

Mälardalsrådet

Norrbottens kommuner
IF Metall

Distriktssentret (NO)

Nordregio

Centrum för regional analys, GU

Centrum för forskning om hållbar 
samhällsförändring, KaU

Centrum för kommunstrategiska 
studier, LiU

Institutionen för stad och land/SLU
Avdelning stadsbyggnad, Chalmers

Förvaltningshögskolan, GU

Sweco strategy

WSP Sverige analys & strategi

Ramböll management consulting

Oxford research

Reglabs partner



Reglabs årskonferens

BRP+

Reglab digi

Masterclass Framsyn

Regionalt kompetensbehov

Regional brytningstid

Regional fysisk planering

RUS-nätverket, Analytikernätverket, Utvärderingsnätverket, 
Kompetensförsörjningsdagarna 

Reglab 2020



ETT LÄRPROJEKT I 7 DELAR



Seminarier Workshopar Hemarbete

Allt material samlas på webben: reglab.se



Dialog i grupper: 

Uppfattar du en regional brytningstid? Och vad innebär den i så fall för dig?
Hemarbete



PAUS!



Dialog i grupper: 

Hur ska du jobba på hemmaplan? Byt tankar och tips med varandra! 
Hur kan Reglab stödja ert organisatoriska lärande?

Hemarbete



Till nästa gång – rigga ert lärande!

1. Tänk igenom själv: Vad vill du ha ut av lärprojektet – vad vill du lära dig?

2. Diskutera tillsammans: Vad vill din organisation ha ut av lärprojektet? 

3. Forma hemarbetet tillsammans med din chef och dina kolleger: Vilka ska ta del av 
kunskaper och material från Regional brytningstid – när, var och hur? 

Gör en kort sammanfattning av punkt 2 och 3. Dokumentera på mirotavlan.

Hemarbete



Check-ut

Ett råd till oss själva inför lärprocessen!

Gå in på menti.com via dator eller telefon.
Kod: 55 81 280

Hemarbete



Häng gärna med på vår digitala lunch!

TACK FÖR I DAG!

Vi ses den 18 nov: Tema 1 – Den regionala utvecklingspolitikens nutidshistoria


