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Regionalt kompetensbehov – pågående 

Platsens betydelse – pågående 

Regional brytningstid – avslutat

Årskonferens 9-10 feb 2022

BRP+

Nuläget



ETT LÄRPROJEKT I 7 DELAR



Seminarier Workshopar Hemarbete

Allt material samlas på webben: reglab.se



Kollegor vittnar om ett ökat engagemang o nu begriper de nästan vad en region är.

Vi har använt materialet rakt in i vår RUS. 

Skulle vilja ett Reglab för politiker – de hade behövt vara med i detta.

Behov att göra en internt strategisk mini-reglab, som vi kommer att göra, start hösten 2021.

Hjälpt oss att bli mer utåtriktade.

Hemläxa som arbetsmodell skapar mervärden.

Generellt är inte det regional utvecklingsuppdraget tydligt, men det får oss att lyfta oss själva.

Mod att arbeta mer utforskande. 

Svårt att kommunicera denna komplexa materia, göra gemensam sak nationellt.

Stor nytta av Brytningstid, har fört in detta i skrivargruppen och nu i implementeringen av 

RUS. Så för kunskapsförsörjningen internt har detta hjälpt.

Vad har jag och min organisation lärt?



Regional brytningstid – material 



Hur ser en omställd region ut? 

Vad måste vi lämna bakom oss? 

Och hur kan vi öka regionernas 

förändringskapacitet?



Reglab-aktiviteter heldag eller lunch-lunch – fysiska möten.
Annars digitalt.

Lärprojekt: Uppstart och avslutning – fysiska möten. Övriga 
tillfällen digitalt.

Digital fortsättning, förslag:



Tillväxtverket:

Fortsatt utvecklingsarbete: En systematisk genomgång av 

hållbarhetsdelen i mätsystemet.

Arbetsgrupp under våren.

BRP+ 



• 20 Januari 10.00-11.30: Introduktionsträff (digitalt)

• 10-11 Februari: 2-dagars internat (lunch-lunch, TVV Sthlm)

• Mars: 2-3 digitala möten , möjligen nåt fysiskt.

• April: 2-3 digitala möten, möjligen nåt fysiskt.

• Maj: 2-3 digitala möten, möjligen nåt fysiskt.

• Juni: 1-2 möten digitala möten, möjligen nåt fysiskt.

Eget arbete mellan träffarna. 
Deltagarna står för resor o logi. Tillväxtverket står för lokaler och mat.

BRP+ 



Förskjutna lärprojekt

Utvecklingsprojekt Reglab play

Prioriterade områden för nya aktiviteter

Budgetförändringar

Uppdaterad VP 2021



• Styra och leda för hållbar omställning

• Omställning och hållbarhet.

• Utmaningsdrivna arbetssätt.

• En ny nationell strategi – vad betyder det för regionerna?

• Regional planering.

Prioriterade områden 2022



• Styra och leda för hållbar omställning

• Omställning och hållbarhet.

• Utmaningsdrivna arbetssätt.

Dialog:

Vad borde lärprojekten handla om? Vilka förväntade resultat?

Prioriterade områden – dialog 



Nya partner

Cerum, Umeå universitet

SCB

Extern utvärdering av Reglab

Reglab kommande verksamhetsperiod

Från styrelsen



Utvärdering av pilotprojekt 2011 (Kontigo)

Resultatutvärdering 2013 (Ramboll)

Effektutvärdering 2016 (Ramboll)

Uppföljning verksamheten 2018 (GivAkt)

Uppföljning av den digitala omställningen 2020 (Veta)

Finns på: www.reglab.se/reglabs-styrdokument/

Tidigare utvärderingar av Reglab



Syfte: Belysa Reglabs tjänster och erbjudanden, samt Reglabs roll i det 

regionala utvecklingssystemet, i ett framtidsperspektiv. 

• Göra en omvärldsanalys, där Reglab placeras i ett större sammanhang: 

Vilka behov i det regionala utvecklingssystemet fyller Reglab i dag och 

vilka behov kan Reglab fylla i framtiden? 

• Analysera Reglabs tjänsteutbud i ett framtidsperspektiv – vilken typ av 

tjänster har medlemmarna behov av de kommande åren.

• Analysera hur Reglabs position och tjänster kan utvecklas för att stödja 

implementering i medlemsorganisationerna; dvs ”hemtagningen” av 

ny kunskap och kompetens från Reglabs aktiviteter.

Utvärdering 2021



Förändringar inom SKR

Höjd OH-avgift:  
380 000/år 2021-22 
760 000/år från 2023.

Moms på Reglabs intäkter: max 175 000kr/år från 2021.

Dyra internköp av administrationstjänster.



Reglab från 2023

Fyra alternativ utreds:
• SKR som fortsatt projektägare
• En region som projektägare (med möjlighet att rotera mellan olika 

regioner)
• Tillväxtverket som projektägare
• Samorganisering med någon typ av innovationsarena – t ex 

Experiolab, Verklighetslabbet



Utvärdering klar – feb 2022.

Utredning, ägardialoger klart – mars/april 2022.

Ägarbeslut om fortsatt verksamhet – maj/juni 2022.

Ny verksamhetsperiod från jan 2023.

Reglab nästa period



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skr.se

catarina.lahti@skr.se

Linnea.lindstrom@skr.se

Mycket snack
och mycket verkstad
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