
 

  
  
  
  

     

Reglab styrelsemöte 24 aug 2016   310816  

Protokoll 

 

Närvarande: Helena Nilsson (ordf.), Carin Daal, Inger Gustafsson, Niklas Gandal och Anna 

Sandström. Lars Christensen deltog delvis på telefon.  

Elin Nirjens deltog som föredragande under punkt 4.  

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

 

 

1. Inledning 
Ordförande hälsade styrelsen välkommen.  

Punkten Digitalisering sköts upp till nästa möte, eftersom Anna Bünger fått förhinder att delta 

i sista stund. 

 
2. Val av justerare 

Till justerare valdes Carin Daal. 

 
3. Nuläget i verksamheten – rapport 

En rapportering om Reglabs verksamhet under första halvåret fanns att läsa i Bilaga 1: Nuläge. 

Eva och Karin rapporterade också att: 

– Ett Reglab-nätverk inom Fysisk planering ska diskuteras vid ett planerarmöte på SKL 

i oktober. 
 

– Utvecklingsprojektet BRP+ kom i juni med en teknisk rapport, som beskriver 

mätsystemet i detalj. Rapporten delades vid mötet. 
 

– Reglabs seminarier i Almedalen var lyckade, med ett stort deltagande vid båda 

seminarierna. Se också http://www.reglab.se/ 
 

– Omkring 20 medlemmar och partner har anmält sig till det nya lärprojektet 

Integration – regionernas roll, ca 45 personer. 
 

– Omkring 15 medlemmar och partner har anmält sig till sen nya seminarieserien 

Attraktivt näringslivsklimat, ca 35 personer. 

 

4. Högskolekurs – beslut  
Projektledare, Elin Nirjens från Region Jämtland Härjedalen, rapporterade om sitt arbete 

under våren med Högskolekurs i regional utveckling och det förslag som nu presenterades för 

styrelsen: 

– Att i samarbete med Karlstads universitet starta en pilot, en uppdragsutbildning på 7,5 

poäng Regional utveckling på avancerad nivå. Centrum för regionalt 

samhällsbyggande vid Karlstads universitet är huvudman, men kursen är ett 

samarbete med andra lärosäten i landet. Ett möte har hållits med ett tiotal lärosäten 

och samtliga har visat ett stort intresse för samarbetet. Se bilaga 2 och 3. 
 

– Att göra en överenskommelse om ett långsiktigt samarbete, kallat Akademi för 

regional utveckling. Akademin kan förutom kursen på avancerad nivå, innehålla en 
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grundkurs i regional utveckling och fördjupningskurser inom olika sakområden. Även 

här skulle KaU vara huvudman, men samarbeta med andra lärosäten i landet. Se 

bilaga 2 och 3. 
 

– Ett kostnadsförslag för piloten har presenterats av KaU – se bilaga 3. 

 

Efter diskussion beslutades: 

– Styrelsen är i princip positiv till förslaget om att starta en pilot enligt förslaget från 

Karlstads universitet, men tycker att kostnaderna bör specificeras och diskuteras 

ytterligare – de verkar onödigt höga. 
 

– Förslaget om Akademi för regional utveckling bör förtydligas – vad är innehållet i 

akademin och vilka är fördelarna jämfört med det ordinarie kursutbudet i landet. 
 

– Nästa steg i projektet bör vara att utreda intresset bland Reglabs medlemmar för att 

finansiera utvecklingen av en pilotkurs, samt intresset för att senare delta i kursen. 

Om medlemmarna är positiva till att finansiera utbildningen, bör Reglab gå vidare och 

sluta avtal med KaU om start av piloten.  

 

5. Partnerstrategi – beslut  

Efter en diskussion om vilka partner som kan vara intressanta för Reglab i framtiden, 

beslutade styrelsen: 

– Att styrelsen är positiv till utbyte med andra länder och att Reglab har internationella 

partner. 
 

– Att partner från de nordiska länderna ska behandlas på samma sätt som svenska 

partner, dvs ha samma tillgång till aktiviteter och resultat, och betala samma avgift ‒ 

förutsatt att partnerskapet inte innebär ökade kostnader för Reglab, till exempel i fråga 

om översättning. 
 

– Att internationella partner ska diskuteras och godkännas i varje enskilt fall. Om en ny 

partner innebär ökade kostnader för Reglab, till exempel vid behov av översättningar, 

ska det också avspeglas i avgiften till Reglab. 

 
6. Årskonferens 2017 – information 

Årskonferensen 2017 hålls i Gävle den 8-9 februari, med Region Gävleborg som värd. Temat 

är: Vad vet vi om framtiden? och deltagarna får chans att ta del av scenarier, prognoser och 

kvalificerade spaningar om vad som väntar regionerna i framtiden. Syftet är att i en tid av 

regionala omorganiseringar bidra till omvärldsorienteringen, och bidra till kunskap om den 

värld som de nya regionerna ska verka i.  

 
7. Årskonferens 2018 – beslut 

Två regioner har anmält intresse för att arrangera årskonferensen 2018 – Västmanland, som 

anmälde sitt intresse i september 2015, och Västerbotten som anmälde sitt intresse i december 

2015. 

 

Praxis är att den region som först anmäler intresse får arrangera konferensen, men styrelsen 

beslutade att årskonferens 2018 ska arrangeras av Region Västerbotten, med motiveringen att 

flera av de senaste årskonferenserna har varit i Mellansverige.  

Det innebär att Västmanland får arrangera Reglabs årskonferens 2019, om de är intresserade. 

 

 



 

  
  
  
  

8. Regional framsyn – diskussion  
Eva presenterade nuläget i projektet Regional framsyn som diskuterades vid förra 

styrelsemötet. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till framsynsprocess, liksom en tänkt 

budget och finansiering – se bilaga 4 och 5. 

Styrelsen var mycket positiv till förslaget och fokuserade diskussionen på nästa steg i 

projektet:  

– Projektet och finansieringen måste nu förankras i hela medlemsgruppen. I första hand 

behöver regionutvecklingsdirektörer/regiondirektörer ta ställning till finansieringen och 

aktivt ställa sig bakom projektet.  
 

– Tillväxtverket har, liksom Vinnova, en viktig roll i framsynen. Eva och Helena ska 

diskutera vidare med Anna om Tillväxtverkets roll i projektet.  
 

– Parallellt med förankringen fortsätter kansliet kontakterna med konsulter och andra 

externa experter som behövs för att genomföra processen. 

Ambitionen är att få klarhet kring finansieringen av framsynsprocessen under sept-okt. 

 

9. Inför medlemsmötet i september 
Inför medlemsgruppens idémöte i september gjorde styrelsen klart att om Reglab ska leda och 

genomföra en större framsynsprocess under 2017-18, bör ett mycket litet antal nya lärprojekt 

initieras under 2018. 

 

10. Kommande möten 
Nästa möte är den 16 nov kl. 13-16 på SKL i Stockholm. 

 
11. Avslut 

Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Helena Nilsson   Carin Daal 

Ordf    Justerare 


