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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 



Kansliet

Regional brytningstid

Regionalt kompetensbehov

Platsens betydelse

Årskonferens 9-10 feb 2022

Nuläget – rapporter 



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

Annars digitalt.

Lärprojekt: Uppstart och avslutning – fysiska möten. Övriga 

tillfällen digitalt.

Digital fortsättning, förslag:



Förskjutna lärprojekt

Utvecklingsprojekt Reglab play

Prioriterade områden för nya aktiviteter

Budgetförändringar

Uppdaterad VP 2021



Avstämning mål för 2021

Att erbjuda ett ökat stöd för lärande 
i den egna organisationen: start och uppbyggnad av Reglab play. 

Att skapa ett systemiskt lärande om regionernas roll i tillväxtpolitiken, 
kopplat till Regional brytningstid och det material som produceras och 
publiceras via lärprojektet.

Att höja deltagarnas kompetens inom kommunikation av region 
utveckling.

Att höja deltagarnas kompetens inom digital mötesteknik.



Rätt fokus?

Vilka frågeställningar är viktiga att få svar på?

Har vi en idé om genomförande som bör in i underlaget?

Målgrupp – vem ska de intervjua?

Tidplanen?

Hur omfattande? 

Utvärdering 2021



Utvärdering klar – jan/feb 2022.

Utredning, ägardialoger klart – mars/april 2022.

Ägarbeslut om fortsatt verksamhet – maj/juni 2022. 

Reglab nästa period



11 nov kl. 13-15

Kommande möten



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skr.se

catarina.lahti@skr.se

Linnea.lindstrom@skr.se

Mycket snack
och mycket verkstad

mailto:eva.moe@skr.se
mailto:catarina.lahti@skr.se
mailto:anton.ternstrom@skr.se

