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Närvarande: Helena Nilsson (ordf.), Anna Bünger, Carin Daal, Daniel Örtqvist, Inger Gustafsson, 

Niklas Gandal, Anna Sandström och Lars Christensen.  

Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Karin Botås. 

 

 

1. Inledning 
Ordförande Helena Nilsson hälsade styrelsen välkommen, både gamla och nya ledamöter.  

 
2. Nuläget i verksamheten – rapport 

Eva och Karin berättade om vad som är på gång inom Reglab: 

Årskonferensen 2016 i Tylösand med Region Halland som värd var mycket lyckad. 

Temat var ”Regional risk och robusthet” och omkring 300 personer deltog. På 

onsdagens program stod ett 20-tal pass med olika perspektiv på temat; på torsdagen 

ansvarade Reglabs medlemmar och partner för 24 lärpass med ett brett innehåll. 

Utvärderingarna är genomgående väldigt positiva.  

Lärprojektet Jobbregionen är avslutat och har engagerat många. Sammanlagt har ca 

80 personer deltagit. Fokus har varit regionernas roll inom arbetsmarknadspolitiken. 

Det har varit en mycket bra diskussion om olika perspektiv på regionens roll.  

Den nya databasen för matchningsindikatorerna är färdigutvecklad och numer en del 

av SCB:s Statistikdatabas. Den 5 april träffades alla inblandade för officiell lansering 

och demonstration. 

Samarbetet inom materialteknik mellan Region Skåne, VGR, Stockholm och 

Östergötland går vidare. Målet är att skapa en gemensam ingång för svenska företag 

till de stora forskningsanläggningarna, som ESS och MAX IV, och att stärka det 

regionala och nationella ekosystemet för innovation inom området materialteknik. 

En studie över Nyanländas etablering på arbetsmarknaden startar i maj. Studien har 

initierats inom analytikernätverket och beräknas vara färdig i slutet av 2016. Över 20 

organisationer deltar. 
 

Projektet Högskolekurs i regional utveckling är igång och en projektledare, Elin 

Nirjens från Region Jämtland Härjedalen, är på plats. Målet är att etablera en 

högskolekurs på avancerad nivå inom ämnet regional utveckling, i samarbete med ett 

eller flera svenska lärosäten. Uppdraget är att utreda: 

 Möjliga lärosäten och utbildningsorter, inklusive kartläggning av befintliga 

utbildningar som kan vara av intresse. 



 

  
  
  
  

 Möjliga kursalternativ: utbildning inom ett lärosätes ordinarie utbud, 

uppdragsutbildning eller MOOC. 

 Övergripande innehåll och huvudsakliga ämnesområden, samt möjligheten för 

Reglabs medlemmar att påverka utbildningen. 

 Lämplig form, inklusive antagning och examinering. 

 Kostnader för kursutveckling och deltagande i kursen. 

I utredningen ingår att träffa lämpliga lärosäten och undersöka deras intresse för att 

bedriva en utbildning i regional utveckling. Utredningen ska resultera i en rapport som 

föreläggs Reglabs styrelse vid mötet den 24 augusti. Projektet finansieras till hälften 

av Tillväxtverket och till hälften av Reglabs övriga medlemmar. 

Almedalen. Reglab kommer att ha två seminarier under Almedalsveckan: 

 Basinkomst – ett finskt experiment. Ett samarrangemang med Fabel 

kommunikation, måndag 4 juli, kl. 11-12.  

 Vem får plats i storregionen? Om växtkraft och regionala slitningar. Ett 

samarrangemang med Arena för Tillväxt, tisdag 5 juli, kl. 14.30-16. 
 

Nya aktiviteter. När det gäller de sakområden som prioriterats för Reglab-aktiviteter 

under 2016 är läget följande: 

 Integration. Ett lärprojekt är under planering. Inbjudan går ut före midsommar, 

start i början av hösten. 

 Näringslivsklimat. En seminarieserie är under planering. Inbjudan går ut före 

midsommar, start i början av hösten. 

 Regional framsyn. En större satsning är under planering, start i början av 2017 

– se nedan under punkten VP 2016. 

 Fysisk planering. Planeringen har inte startat ännu. 

 Regional nytta. Planeringen har inte startat ännu. 
 

3. Nya Reglab-partner – beslut  

Helena informerade om att Näringsdepartementet avslutat sitt partnerskap, men att 

detta inte ska uppfattas som en markering mot Reglab. Näringsdepartementet kommer 

att ha regelbundna kontakter med Reglab och delta i aktiviteterna på samma sätt som 

tidigare, men ser Tillväxtverket som departementets representant i ägargrupperingen.  

Styrelsen godkände Studieförbunden som ny Reglab-partner.  

Styrelsen godkände också Distriktssenteret från Norge som ny Reglab-partner, med 

tillägget att Distriktssenteret bör presenteras i en ny kategori: Internationella partner. 

Vid nästa möte ska styrelsen besluta om en ny partnerstrategi. Där ska bland annat 

diskuteras frågan om särskilda villkor ska gälla för internationella partnerskap. 

 
4. Gemensam finansiering – beslut  

Styrelsen diskuterade det underlag för principer för gemensam finansiering som 

skickats ut. Styrelsen beslutade att vid särskilda insatser utöver budget bör nuvarande 

finansieringsmodell, dvs den modell som styr medlemsavgiften, användas. 

 

 



 

  
  
  
  

5. Verksamhetsplan 2016 – diskussion  

När verksamhetsplanen för 2016 diskuterades vid styrelsens förra möte, gavs kansliet i 

uppdrag att fundera över hur organisationen kan stärkas, för att kunna svara upp mot 

medlemmarnas önskemål om nya satsningar – med villkoret att inga nyanställningar är 

aktuellt. 

Eva rapporterade om de alternativ som kansliet diskuterat: 

 Inlåning av medlemmar fungerar bra i avgränsade projekt. Två aktuella 

exempel är BRP+ och Högskolekurs i regional utveckling där projektledarna 

hyrs in på begränsad tid från regionerna. 

 Fler ”huskonsulter”, som utrustas med god kunskap om Reglabs värdegrund 

och lärandefilosofi. Huskonsulterna kar ersätta kansliets personal, till exempel 

som processledare för nätverken. 

 Samarbetet med akademin går att utveckla. Bland annat har CRS från 

Karlstads universitet föreslagit ett samarrangerat nationellt Forskarcafé i höst. 
 

Regional framsyn. Ett arbete med det prioriterade området Regional framsyn har 

startat. En workshop genomfördes i medlemsgruppen i mars och den samlade 

uppfattningen är att Reglab under nästa år bör driva en större framsynsprocess, som 

fokuserar mer på deltagande ‒ att skapa beredskap ‒ än att ta fram prognoser. 

Även styrelsen ställde sig bakom denna inriktning på projektet och poängterade att: 

 Projektet bör förankras på högsta nivå. 

 Projektet bör involvera chefer och politiker, liksom medarbetare. 

 Tidshorisonten bör vara 2030-2050. 

 Ramen för framsyn inom olika sakområden bör vara de regionala 

ansvarsfrågorna, digitalisering är ett särskilt viktigt område.  

 Resultatet bör visa på hur olika trender och möjliga scenarier påverkar 

regionernas utveckling. 

 
6. BRP+ ‒ rapport  

Prototypen för BRP+, det nya mätsystemet för livskvalitet på regional nivå, 

presenterades av projektledarna Johanna Giorgi, Tillväxtverket, och Anna Norin, 

Region Västerbotten. 

 

 
7. Kommande möten  

Styrelsens möten under 2016: 

 24 aug kl. 13-16. Anna S undersöker möjligheten att träffas hos AstraZeneca i 

Göteborg. 

 16 nov kl. 13-16 på SKL i Stockholm. 
 

8. Avslut 

Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 
 

 

 

 

Helena Nilsson 
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