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Protokoll 

 

 

Närvarande: Magnus Persson (ordf.), Anna Bünger, Carin Daal, Carina Åberg, Daniel 

Forslund, Christer Östlund, Daniel Örtqvist, Lars Christensen och Niklas Gandal (endast den 

16 maj). 

Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Fredrik Rakar. 

 
 

1. Inledning 

Magnus Persson hälsade styrelsen välkommen.  

 
2. Val av justerare  

Till justerare valdes Christer Östlund. 

 
3. Nuläget i verksamheten − rapport 

Eva och Fredrik berättade om de viktigaste händelserna sedan förra styrelsemötet: 
 

o Regionala matchningsindikatorer. Utvecklingsprojektet Indikatorer för regional 

kompetensförsörjning är avslutat. SCBs slutleverans håller hög kvalitet och resultatet 

uppskattas av deltagarna. Gruppen fortsätter att arbeta tillsammans, dels för att 

komplettera materialet med ytterligare data, dels för att bygga en gemensam 

kunskapsgrund och fortsätta erfarenhetsutbytet kring användningen av indikatorerna. 

Materialet blir tillgängligt för samtliga Reglabs-medlemmar och partner den 16 juni. 

Diskussionen om förvaltning och uppdatering av materialet fortsätter. 
 

o Reg labb. Reglab har tillsammans med Näringsdepartementet genomfört en workshop 

om Återrapporteringen av villkorsbrev/regleringsbrev.  

− En workshop med Region Gotland för att stödja deras utveckling av 

kompetensplattformen genomförs i juni. 

− En workshop med storstadsregionerna ska genomföras under hösten. 
 

o Smartare regioner. 16 medlemmar, varav 14 regioner, deltar i twinning-projektet för 

att utveckla regionernas smart specialiseringsstrategier. Projektet är ett samarbete med 

EUs Smart specalisation platform, SSP, i Sevilla 
 

o Lärprojektet Regional fysisk planering startar den 3 juni. 19 organisationer, deltar – 16 

medlemmar, Boverket, Tillväxtanalys och Näringsdepartementet. 
 

o Forskarforum 2014 har temat Re-industrialisering och är ett samarrangemang med 

Västra Götalandsregionen, Reväst och Centrum för regional analys, GU. 
 

o Nya aktiviteter planeras inom områdena Kulturella och kreativa näringar, Unga i 

regional utveckling och Utvärdering. 
 

o Datum för nästa Årskonferens i Uppsala är flyttat till den 25-26 mars 2015. 

 

 

 

 



 

        

4. Reglab-partner – beslut: Tillväxtanalys 
Styrelsen godkände Myndigheten för Tillväxtanalys som Reglab-partner. Beslutet har fattats 

per capsulam via e-post. Styrelsen kommer att fortsätta diskussion med Tillväxtanalys om 

medlemskap i Reglab.  

 

5. Reglab-partner – beslut: PwC och Kontigo 
Förfrågan om att bli Reglab-partner har kommit från PwC/Kommunal sektor och Kontigo AB. 

Styrelsen beslutade att godkänna PwC/Kommunal sektor och Kontigo AB som nya Reglab-

partner, med tillägget att riktlinjerna för partnerskap bör utvecklas.  
 

De två konsultfirmorna är de första privata företag som blir partner till Reglab. Styrelsen anser 

det värdefullt att olika typer av organisationer med kunskap om regional utveckling blir 

Reglab-partner. Dock vill styrelsen förtydliga vissa gränsdragningsfrågor när det gäller 

upphandling, deltagande i planering av aktiviteter mm.  

Kansliet fick i uppdrag att till nästa möte utarbeta ett förslag till riktlinjer för partnerskap. 

 

6. Slututvärdering av Reglab-projektet – diskussion och beslut  
Enligt Reglabs projektplan ska en slututvärdering genomföras under 2015. I 

utvärderingsplanen som beslutades av styrelsen i mars 2013, sägs att slututvärderingen ska 

fokusera omvärldspåverkan och ge underlag för beslut om permanentning av verksamheten.  
Styrelsen diskuterade frågan om slututvärdering och beslutade att: 

− En slututvärdering av den typ som beskrivs i projekt- och utvärderingsplan, är 

inte längre nödvändig, eftersom beslut om att fortsätta verksamheten redan 

fattats utifrån resultaten av halvtidsutvärderingen från november 2013. 
 

− Mer angeläget är att följa utvecklingen inom några av de sakområden där 

Reglab gjort upprepade aktiviteter, som kompetensförsörjning, 

kluster/innovation m fl. En utvärdering inom något/några av dessa områden 

bör finnas med i vp2015. 
 

− En slututvärdering av Reglab 2011-15 bör göras efter projektets slut och 

beställas av den organisation som träder i kraft fr o m 1.7.2015. 

 
7. Reglab efter 2015 

Under förmiddagen den 16 maj hade styrelsen en workshop om Reglabs framtida verksamhet 

och organisering.  

I diskussionen poängterades att det är viktigt att Reglab i framtiden: 

− Behåller sin fria och oberoende roll.  

− Har ett utåtriktat fokus – inte bygger interna strukturer. 

− Har lärande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte i fokus, tillsammans med en 

dialogbaserad metodik. 

− Inte ägnar sig åt påverkansarbete. 

− Skapar ett större utrymme för nytänkande och omvärldsanalys. 

− Medlemmarnas behov styr prioriteringarna. 

Se också bilaga: Workshop. 

 

Styrelsens slutsatser och inriktning för det fortsatta arbetet är: 

− Fortsatt organisering i projektform, där Reglab liksom tidigare är formellt 

knutet till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
 

− I en komplettering till Reglabs nuvarande styrdokument Reglabs organisation 

regleras relationerna mellan Reglab och SKL − förhållanden som rör 

ekonomi, anställningar, och styrning av verksamheten. Ansvariga för att 

genomföra kompletteringen är Magnus Persson, Carin Daal och Christer 

Östlund. 



 

        

 

− Om styrelsen inte skulle komma överens med SKL som projektägare av 

Reglab, går styrelsen vidare till alternativen att söka en annan projektägare 

eller att bilda en ideell förening. 
 

Vid nästa möte tar styrelsen slutlig ställning till organiseringen av Reglabs verksamhet efter 

juni 2015. Kansliet har i uppdrag att till mötet ta fram ett förslag för den fortsatta 

verksamheten innehållande organisering, finansieringsplan, tidplan mm. 

 

Tidplan för den fortsatta processen: 

 20 aug: Styrelsemöte − beslut om förslaget 

 27 aug – Förankring i regiondirektörsgruppen (hela ägargruppen bjuds in) 

 Okt/nov: Extra ägarmöte – beslut om fortsättningen 

 12 nov: Styrelsemöte − beslut om vp 2015 

 

Styrelsens inriktning och tidplan innebär att Reglabs löpande arbete – med medlemsmöte, 

verksamhetsplanering och årskonferens – löper som tidigare år under hösten 2014. 

 

8. Medlemmarnas organisatoriska lärande 
Carina Åberg introducerade en diskussion om hur Reglab kan bidra till att öka det 

organistoriska lärandet hos medlemmarna.  

Bakgrunden är halvtidsutvärderingen av Reglab, som konstaterande att Reglabs aktiviteter 

fungerar mycket väl − det sker ett betydande individuellt lärande hos deltagarna − men det 

finns stora skillnader i hur kunskaperna tas till vara i medlemsorganisationerna. 

 

Styrelsens slutsats blev att Reglab bör ta reda på mer om hur medlemmarnas organisatoriska 

lärande ser ut och om det finns behov, formulera ett erbjudande för att bidra till ett ökat 

lärande i medlemsorganisationerna. 

Kansliet bör dessutom informera regiondirektörer m fl när Reglabs verksamhetsplanering 

startar, för att ge medlemmarna största möjlighet att påverka kommande aktiviteter. 

 

9. Nästa möte 
Nästa möte är den 20 augusti kl 13-16. 

 

10. Avslut 
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Magnus Persson   Christer Östlund 

 

Ordförande   justerare 


