
 

        

 

      

Reglab styrelsemöte 20 aug 2014   140822  

Protokoll 

 

 

Närvarande: Magnus Persson (ordf.), Anna Bünger, Carina Åberg, Daniel Forslund, Christer 

Östlund, Daniel Örtqvist. På telefon deltog Niklas Gandal och Carin Daal (endast under punkt 6).   

Anmält förhinder: Lars Christensen. 

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

 
 

1. Inledning 
Magnus Persson hälsade styrelsen välkommen. Magnus berättade att han kommer att sluta sin 

tjänst vid nyår, men kvarstår som ordförande fram till nästa årsmöte. 

 

2. Nuläget i verksamheten − rapport 
Eva och Fredrik berättade om de viktigaste händelserna sedan förra styrelsemötet: 

 

o Nyanställningar. Karin Botås börjar som ny projektledare den 1 oktober, när Fredrik 

slutar. Karin kommer från Region Sörmland där hon arbetat som regional utvecklare. 

Hon har tidigare bland annat varit ledare för Reglabs seminarieserie Fysisk planering 

och samordnare av Kompetensförsörjningsnätverket. 
 

Charlotta Franklin ska jobba 40 % med administration och kommunikation. Charlotta 

börjar den 1 september, Reglab delar tjänsten med Arena för tillväxt. 

 

o Medlemsmöte. Den 16 september har Reglab medlemsmöte i Göteborg. Huvuddelen 

av dagen ägnas åt presentation och diskussion av nya aktiviteter 2015. 

 

o Bredare mått på regional utveckling. Förstudien beräknas vara klar i slutet av oktober. 

Därefter finns förslag om att gå vidare med en kunskapshöjande seminarieserie under 

2015. 

 

o Smartare regioner. Den 3-4 sept genomförs en lärresa till Region Midtjylland, för att 

studera omvandlingen av regionens näringsliv och arbetet med smart specialisering, ca 

40 personer deltar. 

 

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

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

programmet finns nu på http://www.reglab.se/forskarforum-2014 

 

o Reg labb. Reglab har deltagit i Region Gotlands utvecklingsarbete av 

kompetensplattformen, ett antal workshopar har genomförts. Reglab har fungerat som 

stöd och bollplank. 
 

En workshop med storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne ska 

genomföras den 30 september – temat är ”Vad kan Reglab göra för 

storstadsregionerna?”. Målet är att identifiera gemensamma utvecklingsprojekt. 

 



 

        

o Den 2 oktober är Reglab medarrangör vid en workshop om Jämställd regional tillväxt, 

tillsammans med Tillväxtverket och SKL. En fortsättning på arbetet med regionala 

handlingsplaner som inleddes med en workshop 2012. 

 

o Reglabs antologi Behövs regioner? finns nu översatt till engelska och är klar att 

tryckas. Den ska lanseras under hösten. 

 

o En seminarieserie planeras inom området Kulturella och kreativa näringar, start i 

slutet av hösten. 

 

o En workshop planeras på temat Unga i regional utveckling, i samarbete med MUCF, 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Workshopen är den 16-17 

oktober i Gävle och blir ett avstamp för fortsatt arbete inom området. 

 

o Det blir ingen större Reglab-aktivitet inom området Kollektivtrafik (finns som ett 

uppdrag i vp 2014). Fredrik skulle ansvarat för denna, men slutar under hösten.  

 

3. Ekonomi − rapport 
Ungefär halva budgeten är förbrukad (se bilaga 1). Det blir förmodligen ett överskott i 

kanslibudgeten 2014, eftersom Fredrik slutar och det innebär något färre aktiviteter sista 

kvartalet. Lärprojekten ger ett överskott under året. Det finansierar anställningen av Charlotta 

Franklin, uppdatering av innovationsindex, tryckningen av antologin mm. 

 

4. Årskonferens 2015 
Årskonferensen 2015 i Uppsala kommer att ha temat ”Vad är en region?”. Ett aktuellt tema 

2015, då sex nya regioner bildas vid årsskiftet. 

 
5. Reglab-partner – beslut 

Styrelsen godkände riktlinjerna för partnerskap, med några korrigeringar (bilaga 2). 
  

Styrelsen godkände Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som Reglab-partner.  

 

6. Reglab efter 2015 – beslut  
Efter en redovisning av de diskussioner som varit under sommaren mellan Reglab och SKL, 

beslutade styrelsen att föreslå ägarna att Reglab fortsätter i projektform efter 30.6.2015, efter 

samma principer som tidigare. Projektet förlängs med ytterligare fyra år, till och med 

30.6.2019. SKL blir fortsatt projektägare och relationen beskrivs i ett gemensamt dokument 

(bilaga 3). 
 

Styrelsen godkände också projektplanen för kommande period med några smärre ändringar, 

samt förbehållet att de övergripande målen ska omarbetas för att ge en tydligare inriktning för 

den kommande perioden (bilaga 4).  

En arbetsgrupp bestående av Carin, Carina, Daniel och Eva utarbetar förslag till övergripande 

mål. Beslut om målformuleringarna och den slutliga projektplanen fattas av styrelsen per 

capsulam under september. 

 

7. Reglab efter 2015 – den fortsatta processen 
Styrelsen fastslog att processen för Reglab efter 2015, bör fortsätta enligt följande: 
 

− Förankring av förslaget hos medlemmarna. I regionernas fall får de en 

presentation av styrelsens förslag vid mötet Regional kontakt den 26 augusti. 
 

− Sept: Utskick av beslutsunderlag till samtliga medlemmar. 
 

− 4 nov: Extra medlemsmöte där beslut fattas om förlängd projektperiod (i 

samband med mötet Regional kontakt) 



 

        

 

− 12 nov: Styrelsemöte, beslut om verksamhetsplan för hela 2015. 

 

8. Nästa möte 
Nästa möte är den 12 november kl 13-16. 

 

9. Avslut 
Styrelsen tackade Fredrik för hans tid i Reglab. 

Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 


