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Närvarande: Bertil Törsäter (ordf.), Stefan Renlund, Christer Östlund, Carina Åberg, Håkan 

Ylinenpää, Helena Nilsson, Magnus Persson, Lars Christensen. 

Gäster: Hans Henneke, Generator Sverige, och Carin Daal, Region Skåne. 

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

 
1. Inledning 

Ordförande hälsade alla välkomna till Köpenhamn och det förlängda styrelsemötet med 

studiebesök hos danska Reglab.  

 
2. Besök av Generator Sverige.  

Föreningen Generator Sverige som stödjer utvecklingen av kulturella och kreativa näringar 

presenterade sin verksamhet och föreslog ett närmare samarbete mellan Generator och Reglab 

– ett samarbete som skulle kunna innebära någon form av samgående mellan de två 

verksamheterna (Bilaga 1). 

Styrelsen diskuterade förslaget, men fann att det inte passar Reglabs verksamhetsidé att 

införliva en organisation som är så tydligt fokuserad på en enskild bransch, som Generator. 

Däremot kan Reglab och Generator gärna samarbeta i enskilda lärprojekt kring kulturella och 

kreativa näringar. 

 
3. Nuläget i verksamheten 

Eva och Fredrik berättade om de viktigaste händelserna sedan förra styrelsemötet. Pågående 

och avslutade aktiviteter: 

o Lärprojektet Den demografiska utmaningen är avslutat och fick en bra utvärdering av 

deltagarna. Utvärderingen finns att läsa på http://www.reglab.se/om-

reglab/styrelse/uppfoljning-av-larprojekt. 
 

o Reglabs Innovationsindex är reviderat i ett mindre utvecklingsprojekt. Det reviderade 

indexet finns på http://www.reglab.se/innovation/?p=1352 
 

o I samband med revideringen gjordes en förstudie kring ett Lokalt innovationsindex. 

Studien visade att innovationsindex inte kan direktöversättas till lokal nivå, man bör i 

så fall göra ett nytt utvecklingsarbete kring ett ”lokalt förnyelseindex”. Flera 

medlemmar var positiva till detta och frågan ska diskuteras på Reglabs medlemsmöte 

i september. Förstudien finns att läsa på http://www.reglab.se/innovation/?p=1359 
 

o Nätverket för innovationsupphandling som varit en specialsatsning finansierad av 

Vinnova, är avslutat. Slutrapporten finns att läsa på 

http://www.reglab.se/innovation/?p=1404 
 

o Lärprojektet Digital agenda avslutas den 16-17 sept i Karlstad. På senaste mötet i juni 

som handlade om digitalisering inom skolans område deltog både Bertil Östberg, 

statsekreterare i Utbildningsdepartmentetet (FP) och Ibrahim Baylan, skolpolitisk 

talesperson (S). http://www.reglab.se/digitalagenda/ 
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o Seminarieserien Offentlig kraft om innovation i offentlig sektor har sitt nästa möte i 

Karlstad den 12 sept med temat ”Brukarnära tjänsteinnovationer”, med deltagande 

bland annat från Karlstad universitet och Region Värmland. 

http://www.reglab.se/offentligkraft/ 
 

o Studien Medelstora städers växtkraft är igång, 14 medlemmar deltar. Den 12 

november presenteras resultatet vid ett seminarium, där det finns möjlighet att besluta 

om ytterligare fördjupning av analysen. 

http://www.reglab.se/medelstora-staders-vaxtkraft/ 
 

o Den 17 september har Reglab sitt årliga idémöte då medlemmarna har möjlighet att 

komma med förslag till aktiviteter för nästa år. Medlemsmötet diskuterar och 

prioriterar förslagen. 
 

o Den 25 september är det Forskarforum 2013 som i år har tema ”Stadens relation till 

regionen”. Värd denna gång är Cerum, Centrum för regionalvetenskap, vid Umeå 

universitet. 

http://www.reglab.se/reglabs-forskarforum-2013/ 
 

o Årskonferensen 2014 den 5-6 februari i Örebro kommer att ha temat implementering: 

Vad händer sen – när strategin är beslutad och handlingsplanen färdigskriven? 
 

o Reglab har varit inbjuden att presentera sin verksamhet vid ett flertal konferenser 

under våren: HSS-konferensen i Eskilstuna, Helix-konferensen i Linköping ,m fl. 

Reaktionerna visar att det finns ett internationellt intresse för Reglabs modell för 

kollegialt lärande inom regional utveckling. 
 

o Kansliet har gjort två medlemsbesök under våren, hos regionerna Södra Småland och 

Gotland. 

 

Nya aktiviteter: 

o Utvecklingsprojektet Indikatorer kompetensförsörjning kör igång under hösten. Det 

finns ett stort intresse för projektet − 20 medlemmar är anmälda att delta. Just nu pågå 

konsultupphandling för stöd i framtagandet av indikatorerna. Resultatet ska 

presenteras vid årskonferensen i februari. 
 

o Regionförbundet Östsam har tagit initiativ till ett gemensamt utvecklingsprojekt kring 

bredare mått för regional utveckling. Ett första möte i juni visade att det finns ett stort 

intresse bland regionerna för att gå vidare. Projektet ska diskuteras på medlemsmötet i 

september och formeras under hösten. 
 

o Reglab samarbetar med Nordregio i deras första Nordregio Forum – en nordisk 

konferens med tema Nordiska attraktionskraft, den 14-15 oktober. 
 

o Det ekonomiska nuläget redovisades (Bilaga 2). Verksamheten har ett snävare 

ekonomiskt utrymme än tidigare år, framför allt beroende på kostnaden för 

halvtidsutvärderingen och de ökade kostnaderna för årskonferensen. Kostnaderna för 

Årskonferensen beror dels på att konferensen växer med fler deltagare, dels att 

standarden på talare, lokaler och aktiviteter har höjts. De ökade kostnaderna i 

kanslibudgeten (ca 180 000) täcks av överskott från lärprojekten. 

 

4. Halvtidsutvärdering av Reglab 
Arbetet med halvtidsutvärderingen startar sista veckan i augusti. Den utförs av Ramböll 

management och fokuserar medlemsorganisationernas nytta av Reglabs aktiviteter.  

Kansliet har kontaktat de tre forskningscentrumen Ciir, Circle och Cesis enligt styrelsen 

önskemål, men ingen av dem hade möjlighet att genomföra utvärderingen. 
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Resultatet av utvärderingen presenteras för styrelsen vid novembermötet och därefter för 

medlemsgruppen. 

 
5. Reglab-partner  

Förfrågan om att bli Reglab-partner har kommit från forskningsinstitutet Nordregio. Styrelsen 

sa ja till Nordregio som Reglab-partner. 

 

6. Värd för årskonferensen 2015 
Kansliet fick vid förra mötet i uppdrag att utarbeta kriterier för värdskapet för Reglabs 

årskonferens. Kansliet har tagit fram en arbetsordning som godkändes av styrelsen, med 

tillägget att Reglab bör sätta ett maxbelopp för lokalkostnaden, baserat på lokalutgifterna 

tidigare år. Om värdregionen vill att konferensen ska hållas i dyrare lokaler får de bidra till 

lokalkostnaderna (Bilaga 3). 

Inför årskonferensen 2015 har Region Uppsala, Stockholms läns landsting och Västra 

Götalandsregionen anmält intresse.  

Styrelsen beslutade att Region Uppsala ska vara värd för årskonferensen 2015. Uppsala 

uppfyller väl kriterierna i arbetsordningen. 

 
7. Förvaltning av innovationsindex  

Punkten sköts till nästa möte. 

 

8. Nästa steg för Reglab − diskussion 
Mot bakgrund av diskussionerna med danska Reglab och kansliets sammanfattning av nuläget 

för Reglab hade styrelsen en strategisk diskussion om Reglabs roll och verksamhet.  

Några av synpunkterna var: 

− Det är intressant att få in fler aktörer som är involverade i regional utveckling 

i Reglabs arbete. Det är inte aktuellt med nya medlemmar, men möjligheten 

att bli Reglab-partner kan marknadsföras tydligare. 
 

− 2015 kommer flera nya regioner att bildas, när landsting blir 

regionkommuner. Det kan innebära en utmaning för Reglab, särskilt i 

förhållande till SKL. I det sammanhanget är det viktigt att SKL är tydligt 

kring hur man förhåller sig till utvecklingsarbete – och att Reglab har ett 

uppdrag som inte konkurrerar med SKL:s verksamhet. 
 

− Det är viktigt för Reglab att bevara medlemsengagemanget och 

nätverkslogiken, ”community of practise”. Reglab bör akta sig för att bli ett 

”projekthotell”. 
 

− Reglab bör bli bättre på fördjupade analyser och studier, gärna av den typ som 

danska Reglab gör, dvs större studier av intresse för många aktörer inom 

regional utveckling. 
 

− Reglab kan ha ett närmare samarbete med forskningsmiljöer i Sverige – till 

exempel excellence-centrumen Ciir, Cesis och Circle. Reglab skulle i så fall 

kunna koncentrera sig på mindre studier och analyser, som kompletterar de 

större forskningssatsningarna. 
 

− Reglab kan gärna satsa på att utveckla återkommande utbildningar, som 

”basutbildning för regionala utvecklare”. Akademin bör vara involverad i 

detta som innehållsleverantör. 
 

− Reglab kan vara en del i nationella system för återföring och lärande, till 

exempel inom EU:s strukturfonder och socialfonden. 

 



        

− Reglab bör ha direktkontakt med Näringsdepartementet, en väg är att bjuda in 

en representant för departementet till styrelsens möte.  
 

− Reglabs internationella engagemang bör i första hand handla om 

omvärldsbevakning. 
 

− Det är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen, när det gäller verksamheten. 

Reglabs roll är till exempel inte att opinionsbilda eller vara en påverkansaktör.  

 
9. Reglab efter 2015 

Vid nästa möte ska en tidplan för arbetet med ”Reglab efter juli 2015” presenteras. Då finns 

också halvtidsutvärderingens resultat som ett underlag för det fortsatta arbetet. Ett beslut om 

framtiden måste fattas senast vid medlemsmötet i februari 2015. 

 
10. Nästa möte 

Styrelsens nästa möte är den 13 november kl 14-17. På agendan står halvtidsutvärderingen, 

verksamhetsplan och budget för 2014. Näringsdepartmentet ska inbjudas till mötet. 

 

11. Avslut 
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 


