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Sedan styrelsemötet i mars har följande hänt i Reglab: 
 

 Lärprojektet Regionalt kompetensbehov genomförde sin fjärde workshop den 16-17 mars. 

Huvudtema var SCBs Trender & Prognoser och hur den kan användas för regional analys och 

dialog. 26 organisationer deltar, ca 70 personer. 

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

 Lärprojektet om regional fysisk planering Platsens betydelse genomförde sin andra workshop 

den 13-14 april. Temat var att leda komplexa planeringsprocesser och samverkan med många 

olika aktörer. Flera regionala exempel diskuterades, liksom RISE-forskaren Heiti Ernits 

studier om komplexa processer och gränsgångare. 25 organisationer deltar, ca 70 personer. 

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

 Lärprojektet Regional brytningstid har genomfört fem tematräffar. I mars var temat ”Regionalt 

ledarskap”, där regionala politiker deltog och Louise Bringselius, tidigare forskningsledare för 

Tillitsdelegationen, pratade tillitsstyrning. I april var temat ”Omställning till ett hållbart 

samhälle”, med bland andra forskaren Mikael Malmaeus, IVL, som pratade om ekonomisk 

hållbarhet. I workshopdelen användes scenarierna från forskningsprojektet Bortom BNP-

tillväxt som verktyg för en diskussion om mål och åtgärder för att nå hållbarhet.. 

Engagemanget för lärprojektet är fortsatt stort. Nästa tema i juni är ”Nya arbetssätt”. 

https://www.reglab.se/projekt/regional-brytningstid/ 
 

 Den 23 april bjöd Reglab in till digital lärresa i Hamburg. Studiebesöket var en test av 

livesända studiebesök för gemensamt lärande, och presenterade Hafencity – ett av Europas 

största stadsutvecklingsprojekt. Ca 70 personer deltog. 

https://www.reglab.se/aktiviteter/larresa-till-hamburg/ 
 

 Den 6 maj hade Reglab vårens Medlemsmöte som också var idémöte inför kommande 

aktiviteter. Medlemsgruppen diskuterade bland annat utvecklingen av Reglab play.  

Idémötet diskuterade och prioriterade 51 förslag till nya aktiviteter, samtliga förslag finns här. 

Fem huvudområden prioriterades för kommande Reglab-aktiviteter: 

 Styra och leda för hållbar omställning  

 En ny nationell strategi – vad betyder det för regionerna? 

 Omställning och hållbarhet 

 Nya arbetssätt  

 Regional planering  
https://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote-6-maj/ 
 

 Analytikernätverket träffas den 20 maj. Tema för denna träff är samhällsekonomiska 

konsekvensanalyser.  
https://www.reglab.se/aktiviteter/analytikernatverket-20-maj/ 
 

 Utvärderingsnätverket träffas den 25 maj. Nätverket ska bland annat diskutera problemet med 

statistik under pandemin, och utvärdering av utmaningsdrivna processer.  

https://www.reglab.se/aktiviteter/utvarderingsnatverket-25-maj/ 
 

 RUS-nätverket träffas den 22 juni för att diskutera hur regionerna ska jobba vidare med den 

nya nationella strategin för hållbar regional utveckling. 
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