Nuläget i verksamheten – rapport

8.3.2021

Sedan senaste styrelsemötet i november har följande hänt i Reglab:


Analytikernätverket träffades i december. På programmet stod bland annat erfarenheter från
tidigare kriser, regionala analyser och en presentation av omställningsarbetet i Värmland.
https://www.reglab.se/aktiviteter/analytikernatverket-3-december/



Rapporten Håller utvecklingen i Sveriges regioner? presenterades vid ett möte med
BRP+nätverket i december. Rapporten är en analys av de nya hållbarhetsindikatorer som tagit
fram i översynen av BRP+, ett analysarbete som utförts av Sweco, tillsammans med Reglabs
nätverk. Analysen presenterades också vid konferensen Reglab [Pleis] och var ett av de mest
välbesökta seminarierna.
https://www.reglab.se/projekt/brp/



Förvaltning. Hela BRP+-systemet är nu integrerat i webbtjänsten kolada.se. Det innebär att
systemet finns lätt tillgängligt för alla; Kolada är ett välkänt och använt verktyg för jämförelse
av nyckeltal mellan kommuner och regioner.
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=27494&tab_id=150159



Den Tekniska rapporten som beskriver hela BRP+, samtliga indikatorer och teorierna bakom,
är uppdaterad med de nya subjektiva måtten och de nya hållbarhetsmåtten. Samtidigt är en
uppdatering av allt kommunikationsmaterial på gång: webben, PPT mm.
https://www.reglab.se/projekt/brp/



Lärprojektet Regionalt kompetensbehov har genomfört ett extraseminarium i januari om
effektmätning: Vilken förändring vill vi uppnå? Den 16-17 mars träffas lärprojektet för att lära
mer om tolkning, analys och kommunikation, med utgångspunkt från SCBs skrift Trender &
Prognoser.
https://www.reglab.se/aktiviteter/regionalt-kompetensbehov-ws-35/



Den 24 februari hade Reglab Årsmöte, där medlemmarna godkände verksamhetsberättelsen
för 2020 och verksamhetsplan och budget för 2021.
https://www.reglab.se/aktiviteter/arsmote-24-februari/



Lärprojektet Regional brytningstid har genomfört två tematräffar: I december diskuterades det
regionala utvecklingsuppdraget, tillsammans med bland andra forskarna Jörgen Johansson,
GU, och Malin Rönnblom, KaU. I januari var temat ”samverkan”, Bland annat diskuterades en
ny forskningsstudie om samarbetet mellan ledande kommun- och regionföreträdare.
Engagemanget för lärprojektet är stort: i januari deltog 200 personer på förmiddagens
seminarium. Nästa tema den 24 mars är ”Regionalt ledarskap”.
https://www.reglab.se/projekt/regional-brytningstid/



Lärprojektet om regional fysisk planering Platsens betydelse startade den 2 februari. Drygt 80
personer från 25 organisationer deltar. Den första workshopen hade temat: ”Regional fysisk
planering – med eller utan PBL?” och innehöll bland annat samtal med tre inblandade
departement, presentationer från flera regioner, Boverket m fl. Kommande träff handlar om att
arbeta i samverkansprocesser.
https://www.reglab.se/projekt/platsens-betydelse/



Den 11 februari genomförde kansliet den digitala konferensen REGLAB [pleɪs] – en final för
utvecklingsprojektet Reglab digi och samtidigt en lansering av den nya tjänsten Reglab play.
360 anmälda deltagare kunde ta del av 18 lärpass från Reglabs medlemmar och partner, och
studiosamtal på temat lärande i brytningstid.
https://www.reglab.se/konferenser/reglab-pleis/



Den nya tjänsten Reglab play är nu igång. Här samlar Reglab inspelningar som kan vara
användbara för medlemmar och partner i arbetet på hemmaplan. Förutom filmer och
ljudinspelningar, innehåller tjänsten också dialog- och fördjupningsmaterial.
https://www.reglab.se/play/

