
REGLAB

Styrelsemöte 11 nov



Lärprojekt avslutas

Årskonferens 9-10 feb

Planering av kommande lärprojekt

Nuläget – rapporter 



Hur ser en omställd region ut? 

Vad måste vi lämna bakom oss? 

Och hur kan vi öka regionernas 

förändringskapacitet?



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

• Omställning och hållbarhet (näringsliv).

• Styra och leda för hållbar omställning

• Utmaningsdrivna arbetssätt.

• Regional planering.

Prioriterade områden 2022



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

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

Vi ses digitalt och fysiskt nästa år



VP 2022

Mål

• Att stödja regionernas och de regionala utvecklarnas roll i 

omställningen till hållbar utveckling, genom ny kunskap, ny 

kompetens och nya verktyg.

• Att stödja medlemmarnas organisatoriska lärande genom utveckling 

av Reglab play och stödmaterial kopplat till lärprojekten. 

• Att beslut fattas om de organisatoriska ramarna för nästa 

verksamhetsperiod, efter 2022.



VP 2021

Mål 
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 regional 
utveckling.

Att höja deltagarnas kompetens inom digital mötesteknik.



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



Omvärlds- och framtidsanalys (nov-dec) 

Intervjuer med ägare och Reglab (dec-jan)

Fokusgrupp framtid (jan)

Analys och rapport – rekommendationer (feb)

WSP



21 okt Regional kontakt

11 nov Styrelsemöte

18 feb Extern utvärdering klar

Xx feb Styrelsemöte

Mars/april Ägardialoger

Maj/Juni Beslut om Reglab efter 2023

Reglab nästa period – processen 



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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