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Medlemsmöte 
13 september 2022



Medlemsgruppen



Ägare: Sveriges regioner, Tillväxtverket, Vinnova. 

Projektägare: SKR.

Hej,
Jag heter…..
Jobbar på….

Som….

Den viktigaste 
frågan för mig just 

nu är….



Agenda
10.00 Välkomna och incheckning.

Storsthlm och regional utveckling.

10.30 Inriktningsmål och strategisk inriktning.

12.00 Gemensam sammanfattning och inspel. Nya sätt att arbeta?

12.30 Lunch Usine

13.15 Prioriteringar – Reglab 2023

14.30 Fika

14.45 Prioriteringar vad händer nu?

15.00 Årskonferens, Innovationsindex och annat.

15.20 Avslut och utcheckning

15.30 Tack och hej!



Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm

Välkommen till Storsthlm



Reglab 2023-2026

Provtryckning av nya inriktningsmål för 
kommande verksamhetsperiod.



Mål för 2022

• 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.



Internt arbete

Ny verksamhetsperiod från 1 januari 2023

• Förutsättningar för Reglabs organisering och finansiering.

• Ägardialoger samt beslut om kommande period före 
halvårsskiftet. Process ledd av styrelsen.

• Slutrapportering av verksamhetsperioden 2019-2022.

• Fortsatt utveckling av Reglabs mötesformat.



Vi ses digitalt och fysiskt!

Reglab-aktiviteter: 
Heldag eller lunch-lunch – fysiska möten. 
Annars digitalt.

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



Formellt projekt – arbetar föreningsliknande

Årsmöte varje år i februari

Styrelse – strategiskt ansvar

Medlemsgrupp – ansvarar för aktiviteter

Verksamhetsledare – operativt ansvar

Reglab-partner – delta men inte styra

Projektägare: SKR, inkl. arbetsgivaransvar

Organisation



• Maj – Region Östergötland, Region Sörmland.

• Juni – Region Jämtland Härjedalen.

• Augusti – Region Örebro län, Region Jönköpings län, Region 
Värmland.

• September - Region Västerbotten, Region Dalarna.

• 13 september – medlemsgruppen.

• 21 september –flyttat till v. 41 inriktningsdokument samt 
budget beslutas av styrelsen för remiss.

• Oktober – inriktningsdokument samt budget på remiss.

• 24 november - medlemsmöte med formellt beslut om Reglab
2023-2026.

Dialog med ägarna



Reglabs styrelse

Christel Gustafsson, Region Kronoberg (ordf)

Richard Gullstrand, Region Skåne

Elsmari Julin, Region Dalarna

Peter Lindvall, Region Gotland

Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket

Maria Johansson, Vinnova

Michaela Stenman, SKR

Margareta Dahlström, Karlstads universitet

Tomas Stavbom, Handelskammaren Uppsala



Hur tänker ni om 
framtidens Reglab?



Värna

• Reglab bör fortsätta vara en medlemsstyrd verksamhet.
• Reglab bör fortsätta vara en viktig mötesplats och dialogarena.
• Reglab bör fortsätta erbjuda ett brett och medlemsinitierat innehåll.



SLUTSATS

Dagens erbjudanden och tjänster är i grunden 
bra och fyller en viktig roll i det regionala 
utvecklings-ekosystemet.

Framtidens Reglab – värna och vidareutveckla



och vidareutveckla

• Ska man aktivt bredda deltagandet i Reglabs verksamhet?
• Arbeta för att utveckla fler lärprojekt som handlar om metoder eller 

processkunskaper för att driva regionalt utvecklingsarbete?
• Undvika lärprojekt med alltför specialiserat sakinnehåll?
• Underlätta hemtagningen genom lärande exempel?
• Se över möjligheterna att skapa särskilda nätverk för chefer och politiker?



”Reglab jobbar med det vi ska göra imorgon, 
inte bara det vi ska göra här och nu”



”Praktiska projekt där vi 
tar itu med problem som 
vi ändå måste lösa”



Förslag 
framtidens Reglab



Förslag Inriktningsmål för 2023 -26

• Reglab ska vara ett stöd för regional utveckling i 

omställningen till hållbart samhälle.

• Reglab ska bidra till kompetensutveckling för stärkt 

flernivåsamarbete mellan nivåerna nationell, regional och 

kommunal, inom området regional utveckling.



Förslag strategi för att nå 
inriktningsmålen
På grund av kansliets begränsade personalresurser krävs praktiskt och idémässigt 

engagemang från medlemmarna i alla aktiviteter för att bibehålla den 

ambitionsnivå som medlemmarna önskar och behöver.

• Fokus under verksamhetsperioden är det förlängda lärandet – det vill 

säga hur deltagarna kan omsätta lärande från Reglabaktiviteter till 

utvecklingsprocesser i sina egna organisationer och samhällsnytta i 

regionerna. 

• Reglab som forum för flernivåsamarbete utvecklas vidare. Det kan 

innebära kontakter med myndigheter, men också att den lokala nivån 

involveras i aktiviteter.

• Reglab ska under perioden utveckla former för medlemmarnas 

arbete med att leda mindre Reglabaktiviteter, t ex ”expeditioner” där 

en grupp kan fördjupa sig inom ett avgränsat område, parallellt med 

kansliets arbete att leda större Reglabaktiviteter.



Dialog i grupper om inriktningsmålen



LUNCH!
Ses igen kl 13.15!



Prioriterade lärprojekt 2022

Den nya nationella strategin – vad betyder den för regionerna?

Styra och leda för hållbar omställning

Grön omställning – näringslivsperspektiv

Fysisk planering

Utmaningsdrivna arbetssätt



Prioriteringar inför medlemsgruppen 13 september

Vi i Region Örebro län har haft en intern diskussion om de fem prioriterade 

sakområdena och ledningsgruppen för regional utveckling har kommit fram till 

följande: 

Vi bedömer att alla fem sakområden fortfarande är relevanta och förordar att de 

ska vara kvar. 

Däremot kan vi tänka oss att man sätter Hållbar omställning i centrum och sedan 

knyter de övriga sakområdena till det: Hur kan vi styra och leda, hur kan vi ställa om 

näringslivet, hur kan vi använda utmaningsdrivna arbetssätt för en hållbar 

omställning. 

Malin Lindqvist, Region Örebro län



Prioriteringar inför medlemsgruppen 13 september

Vi har resonerat oss fram till följande tre prioriteringar - mer fokus på färre områden:

1. En ny nationell strategi – vad betyder det för regionerna? 

Detta är verkligen prio.

2. Styra, leda och samverka. 
Bör kopplas till implementering av Nationella strategin och då inkludera 
frågor om styra och leda för hållbar omställning.

3. Utmaningsdrivna arbetssätt. 
Viktigt och kan betonas utifrån uppgiften att arbeta med verkligt komplexa och 
stora frågor. Kanske titeln kan spetsas för att förtydliga det.

Vi tycker att den tidigare prioriteringarna Omställning: näringsliv samt Regional planering kan 

strykas. Vi upplever att det är lite smala teman.

MATTIAS NYLANDER, Region Kalmar län



Prioriteringar inför medlemsgruppen 13 september

Region Jämtland Härjedalens prioriteringar för 2023 är följande:

Alla prioriteringar är relevanta och vi ser inget behov av att komplettera. 
Prioriteringsmässigt är det framförallt 
1) En ny nationell strategi, 
2) Omställning näringsliv
3) Styra och leda för hållbar utveckling som är viktigast. 

Om det finns ytterligare utrymme är det
4) Utmaningsdrivna arbetssätt som står näst på tur. 

Allmänt vill vi också konkretisera det som görs och fokusera på att få till verkstad av de 
prioriterade områdena, tex hur vi jobbar med den nya strategin.

Elin Nirjens, Region Jämtland Härjedalen



Prioriteringar inför medlemsgruppen 13 september

Här kommer inspel från Region Blekinge om Reglabs verksamhet för år 2023-2026

För 2023 önskar vi att man tar med sig det som var planerat för 2022 med några ytterligare 

perspektiv 

1. Styra och leda för hållbar omställning. Ett lärprojekt som bygger vidare på kunskaperna från Regional 
brytningstid. Teman kommer bland annat att vara tredje generationens innovationspolitik, hantering av 
målkonflikter, utvärdering mm. Kan man inkludera civilsamhället i arbetet? Hur kan vi få med 
civilsamhället i hållbar omställning??

2. Omställning: näringsliv. Ett lärprojekt som fokuserar regionens roll för näringslivets omställning, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet, cirkulär ekonomi och gröna jobb. Här önskar vi att man kopplar på 
kompetensbehov som en förutsättning för att lyckas ställa om samt även den sociala hållbarhet samt 
erfarenheter från tillväxtverkets projekt Hållbar regional utveckling

3. Utmaningsdrivna arbetssätt. Ett lärprojekt som konkret arbetar med nya metoder som missions, 
expeditioner, experiment mm. Innehållet ska baseras på eget arbete och utgå från deltagarnas egna case. 
Gärna få med inspel från Danmark som har jobbat med innovation strukturerat från nationell nivå! 

4. Regional planering. Aktiviteter planeras i mån av utrymme, och kopplas till det tidigare lärprojektet 
Platsens betydelse som avslutas i november 2021



Prioriteringar inför medlemsgruppen 13 september

Inspel/prioritering i relation till sakområdena. 

Vi tycker att dessa två är viktiga områden att ta vidare i någon 

form

• En ny nationell strategi – (med fokus på handlingsplanen) 

vad betyder det för regionerna? 

• Styra och leda för hållbar omställning 

Mvh Lina Holmgren, Region Gotland



Prioriteringar inför medlemsgruppen 13 september

Region Uppsala ser de fem prioriterade sakområdena som 

fortsatt relevanta och kan med fördel kvarstå. 

Det vi emellertid vill lyfta är frågan hur 

kompetensförsörjningsområdet kan hanteras och utvecklas 

under 2023, i och med de förändringar som kommer/kan 

komma ”uppifrån” inom detta område, och hur viktigt det pekas 

ut regionalt. Alltså mer specifikt, eventuella lärprojekt efter 

Regionala trender och prognoser.

Henrik Andréasson, Region Uppsala



Prioriteringar inför medlemsgruppen 13 september

För hela perioden är våra inspel:

• Hur kan man koppla samman folkhälsa och regional utveckling bättre? Best practise! vad 
har man gjort och hur har det lyckats? Tidigare har man i Reglab haft frågan om 
sammanslagning av region och landstinget (forts på målet vid regionförstoringen fast 2,0) 
hur arbetar man med hela regionens verksamhet utifrån reg utveckling. 

• Energifrågan – allt viktigare som utvecklingsfråga. Hur kan vi ta oss an den utmaningen? 
Flernivåsamverkan!! Fokus forskning kopplat till miljö och hållbarhetsområdet och hinder i 
form av regler o tillståndsprocess (jmf med andra länder - hur kan man tex korta 
tillståndsprocesser för energiproduktion) (kanske ta sig an utmaningen tillsammans med 
myndighetsnätverket?)

• Nya nationella strategin Kreativa Sverige (Nationell strategi för främjande av hållbar 
utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher) fokuserar på det stora behovet av 
samverkan mellan många olika politikområden nationellt, statligt, regionalt och kommunalt. 
Kan vi göra något för samverkan utifrån denna strategi?

Lottie Dahl Ryde, Region Blekinge



Prioriteringar inför medlemsgruppen 13 september
Regional utvecklingsaktör i en förändrad värld

Under de senaste åren har stora omvärldsförändringar och större globala händelser påverkat Sverige, 

regioner, kommuner, näringsliv och den svenska ekonomin i stort på olika sätt. För närvarande varnar 

därutöver många för en kommande långvarig lågkonjunktur.

Regionerna, som sedan 1 januari 2019 samtliga är regionalt utvecklingsansvariga, har haft en roll i det 

gemensamma arbetet för att hantera konsekvenserna av dessa förändringar i sin geografi. Erfarenheterna 

visar att man gjort detta på olika sätt, både med hänsyn till regionala konsekvenser och förutsättningar och 

med hänsyn till befintliga resurser hos varje regionorganisation. Vissa har arbetat med fortsatt långsiktiga 

strategiska insatser för att delvis hantera nuläget och för att förbereda för kommande liknande negativa 

yttre påverkan. Andra har fokuserat på mer akuta insatser som hjälpt bl.a. enskilda företag och branscher 

att klara det uppkomna läget eller genom projekt med liknande inriktning.

Frågor som kan behandlas i en Reglab-insats är t.ex.: Vilken roll har regionerna vid en 

”världskris”? Vilken typ av satsningar bör regionerna prioritera vid olika typer av kriser som 

får konsekvenser för utvecklingen i regionerna?

Anders Unger, Region Kronoberg



Stämmer det med era viktigaste frågor 
nu och i framtiden?



Fördjupande dialoger om respektive prioritering 

Den nya nationella strategin – vad betyder den för regionerna?

Styra och leda för hållbar omställning

Grön omställning – näringslivsperspektiv

Fysisk planering

Utmaningsdrivna arbetssätt

Övriga



FIKA!
START IGEN 14.45



Prioriteringar 2023



Cirkulärt – en orak
väg framåt

Cirkulär ekonomi och regionens roll för 
att stödja en omställning till cirkulärt.

Tema



Cirkulärt – en orak
väg framåt

Cirkulär ekonomi och regionens roll för 
att stödja en omställning till cirkulärt.

Tema



Fysisk konferens med 
digital tvist. Kommer ni? 
Priset?





Utcheckning

Det här tar jag med mig från dagens möte som jag 

ska sprida i min organisation!



www.reglab.se

Catarina Lahti
catarina.lahti@skr.se

Emma Ovenius Ejermark
emma.ovenius.ejermark@skr.se

Mycket snack
och mycket verkstad

mailto:catarina.lahti@skr.se
mailto:emma.ovenius.ejermark@skr.se

