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Sedan senaste styrelsemötet i maj har följande hänt i Reglab: 
 

 Lärprojektet Regionalt kompetensbehov startade i juni och har hittills haft två digitala 

workshopar. Målet är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om arbetet med prognoser och 

analyser, och användningen av dessa.  
Lärprojektet har drygt 70 deltagare från 28 organisationer – förutom Reglabs medlemmar 

också till exempel Arbetsförmedlingen, SCB, IF Metall och UKÄ. Huvudtema för junimötet 

var befintliga prognoser och hur de används, dagen avslutades med en framtidsspanande 

scenarieövning. Rubrik för andra träffen var ”Att samskapa analys”, som är ett huvudtema för 

hela lärprojektet: att utveckla samarbetet mellan analytiker, strateger och kommunikatörer.  
 

 Reglab digi. Utvecklingsprojektet för Reglabs digitala lärande har varit i fokus de senaste 

månaderna. Sedan mars har kansliet genomfört tio digitala workshopar – både kortare och hela 

dagar. Kansliet har höjt sin kompetens i digital och teknisk facilitering, metoder, programvaror 

mm. Det innebär att Reglabs kollegiala lärformer numer fungerar även på distans. Under 

hösten fortsätter utvecklingen, bland annat med en extern uppföljning av deltagarnas 

upplevelse av digitala möten, jämfört med fysiska. På Reglabs webb finns sidan Digitala 

möten där vi samlar instruktioner, kommunikationsmaterial och digitala workshop-verktyg. 
 

 Analytikernätverket hade ett extra möte den 4 juni. Temat var analysbehovet under pandemin. 

Tillväxtverket ansvarar för nätverket tillsammans med Reglab. 
 

 RUS-nätverket har träffats vid två tillfällen, 28 maj och 9 september. I maj var temat Dialog 

och lyssnande, med medverkan bland annat av forskaren Sofia Wiberg, KTH. I september 

diskuterades bland annat utmaningsdrivet utvecklingsarbete. Vid båda tillfällena har 

Näringsdepartementet deltagit med presentation av den nya nationella strategin för hållbar 

regional utveckling.  
 

 Årskonferensen flyttas. Tillsammans med Region Östergötland har kansliet fattat beslut om att 

skjuta upp Reglabs årskonferens nästa år, från februari till oktober 2021. 
 

 Inbjudan till det nya lärprojektet Regional brytningstid går ut inom kort. Regional brytningstid 

är planerat som en lärprocess 2020-21, där regionernas roll i den regionala tillväxtpolitiken 

står i fokus. Syftet är att fördjupa förståelsen för det regionala utvecklingsuppdraget historiskt 

och framgent, och att öka kapaciteten att hantera de förändringar som möter regional 

utveckling de närmaste åren. Teman kommer att vara bland annat: 
 

o Den regionala utvecklingspolitikens nutidshistoria. 

o Det regionala utvecklingsuppdraget i brytningstid 

o Regionalt ledarskap – samverkansstyrning  

o Samverkan region-kommuner 

o Regional omställning 

o Nya arbetssätt 

o Regional utveckling – framsyn 
 

Lärprojektet är anpassat efter de digitala förutsättningarna och vilar formmässigt på tre ben: 

webbinarier, reflekterande workshopar och eget hemarbete.  
 

 Planeringen för det prioriterade området Regional fysisk planering är igång. Trolig start för 

lärprojektet är januari 2021. 
 

 Den 16 september har Reglab möte i Medlemsgruppen. Bland annat ska forskare från SLU 

presentera en ny översikt av svenskt landsbygds- och regionalforskning.  
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