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Sedan förra medlemsmötet i maj har följande hänt i Reglab: 

 

− Regionalt kompetensbehov har genomfört fem av sex workshopar. Lärprojektet fördjupar sig i 

regionala prognoser och analyser – olika typer av underlag, samarbetsformer och dialoger 

diskuteras och testas. Lärprojektet har utvecklats till ett bra möte mellan olika grupper: dels 

mellan analytiker, kompetensförsörjningsstrateger och kommunikatörer, dels mellan 

myndigheter och regioner. Bland annat deltar SCB och Arbetsförmedlingen aktivt i 

lärprojektet. Sista workshopen i november har ett framsynstema. Ca 25 organisationer, ca 80 

personer, deltar i lärprojektet.  

www.reglab.se/projekt/regionalt-kompetensbehov/ 
 

− Lärprojektet Regional brytningstid avslutades den 1 september. Lärprojektet har genomfört sju 

tematräffar med ett stort antal deltagare, omkring 150 personer på förmiddagarnas seminarier. 

Tema 6 i juni hade temat Nya arbetssätt, med inspiratörer som pratade om bland annat 

designmetoder och konceptet Humble government. Tema 7 handlade om regional demokrati i 

framtiden och kommunikation av regional utveckling, Deltagarna skapade bland annat korta 

mobilfilmer om det regionala utvecklingsuppdraget. 

Regional brytningstid har varit ett ambitiöst lärprojekt, både innehålls- och formmässigt. 

Uppföljningen visar att deltagarna har uppskattat det nära samarbetet med forskare, och de nya 

digitala arbetsformerna. 26 organisationer har deltagit, ca 50 personer i workshopgruppen. 

www.reglab.se/projekt/regional-brytningstid-arkiv/ 
 

− Lärprojektet om regional fysisk planering, Platsens betydelse, har genomfört sin tredje 

workshop av fyra. Temat för den senaste träffen var ”Regionplanering för att möta 

samhällsutmaningar” och diskuterade bland annat regionplaneringens koppling till 

folkhälsofrågor och elförsörjning. Lärprojektet har också jobbat med kollegial coaching, 

eftersom regionerna har kommit olika långt i sitt arbete med regional planering. Sista 

workshopen i november har ett framsynstema. Ca 25 organisationer, ca 70 personer, deltar i 

lärprojektet. 

www.reglab.se/projekt/platsens-betydelse/ 
 

− Analytikernätverket träffades den 20 maj. Tema för mötet var samhällsekonomiska 

konsekvensanalyser. Analytikernätverket träffas igen i början av december, på programmet 

står bland annat ”Att mäta digitalisering”. 

www.reglab.se/projekt/analytikernatverk/ 
 

− Utvärderingsnätverket träffades den 25 maj. Teman var problemet med statistik under 

pandemin, och utvärdering av utmaningsdrivna processer.  

www.reglab.se/projekt/utvarderingsnatverket/ 
 

− RUS-nätverket träffades den 22 juni för att diskutera hur regionerna jobbar vidare med den 

nya nationella strategin för hållbar regional utveckling. RUS-nätverket träffas nästa gång den 

27 oktober. På programmet står ”Kommunikation för samverkan”. 

www.reglab.se/projekt/rus-natverket/ 
 

‒ Reglabs årskonferens 2022. Kansliet har startat planeringen för nästa årskonferens den 9-10 

februari 2022. Huvudfokus är den fysiska konferensen i Norrköping med Region Östergötland 

som värd, men det finns också möjlighet att delta digitalt.  

Temat är en fortsättning på Visby-konferensen: ”Omställning pågår!”. 

www.reglab.se/konferenser/arskonferens-2022/ 
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