
 

  
  
  
  

     

Reglab styrelsemöte 30 aug 2017    170907  

(telefonmöte) 

 

Protokoll 

 

Närvarande: Helena Nilsson (ordf.), Andreas Capilla, Anna Sandström och Ulrika Bertilsson. Från kansliet deltog 
Eva Moe (sekr) och Sunny Sandström. 

 

1. Inledning 
Ordförande hälsade alla välkomna till telefonmötet. 

 
2. Val av justerare 

Till justerare valdes Ulrika Bertilsson. 

 
3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

 
4. Nuläget i verksamheten  

Ordförande informerade om förändringar i styrelsen: 

– Carin Daal har slutat i Region Skåne. En ny ledamot utses vid årsmötet 2018. Fram till 

dess har Region Skåne möjlighet att utse en ersättare. 

– Anna Bünger har slutat på Tillväxtverket. Hon ersätts av Åsa Bjelkeby, 

Tillväxtverket. 

– Anna Sandström har aviserat att hon kommer att sluta efter denna period.  

– Helena Nilsson aviserade att hon kommer att avgå som ordförande i Reglab efter 

denna period. 
 

Styrelsen uppdrog till kansliet att sätta igång valberedningens arbete inför årsmötet 

2018. 
 

En rapport om nuläget var utskickad före mötet, se bilaga 1. Utöver detta informerade 

Eva och Sunny om: 

– En dokumentation av lärprojektet Integration – regionernas roll, kallad Rollkoll, har 

producerats och finns nu för nedladdning. Skriften lanseras i samband med starten av 

det nya integrationsnätverket den 12 september. 

– På initiativ av Tillväxtverket har utvärderingsnätverket under 2017 gjorts om till ett 

lärprojekt med fokus på uppföljning, utvärdering och resultat av regional utveckling, 

Regionala resultat. Bakgrunden är ett uppdrag till Tillväxtverket från 

Näringsdepartementet, och Tillväxtverket är angeläget om en bred dialog med 

regionerna. En första workshop genomfördes i juni. 19 organisationer deltar, 

sammanlagt ett 30-tal personer. 

– Ett lärprojekt om digitalisering planeras, med start efter nyår. Svårigheten att avgränsa 

ämnet och de många parallella processer som pågår inom området, har förlängt 

planeringstiden. Styrelsen påpekade vikten av att koppla lärprojektet till den nationella 

digitaliseringsstrategin. 



 

  
  
  
  

– Forskarforum 2017 genomförs i Luleå den 17-18 oktober, med Luleå tekniska 

universitet och Region Norrbotten som värd. Temat är digitalisering. Som tidigare 

finns ett nationellt Forskarcafé på programmet. Forskarforum är även fortsättningsvis 

ett samarbete med Tillväxtverket och CRS vid Karlstads universitet. 

– Årskonferensen 2018 genomförs i Umeå den 14-15 mars, med Region Västerbotten 

som värd. Temat är ”Regional attraktionskraft 2050”. Årskonferensen är en del av 

framsynsprocessen Region 2050. 

– Ny webb. Omgörningen av reglab.se blir klar de närmaste veckorna och lanseras i 

samband med medlemsmötet den 19 september. Omgörningen har tagit längre tid än 

beräknat, eftersom hela webben var virusinfekterad och alla sidor har gjorts om. 

 

5. Verksamheten 2017-18   
Med utgångspunkt från det utskickade underlaget i bilaga 2, hade styrelsen en diskussion om 

Reglabs nätverk. Frågan ska även diskuteras vid medlemsgruppens kommande möte den 19 

september. 
 

Styrelsens förslag till medlemsgruppen är: 

– Utvecklings- och lärprojekt är Reglabs prioriterade verksamhet. Men nätverken bör 

även fortsättningsvis vara en del av Reglabs verksamhet.  

– Deltagarna bör ta ett större eget ansvar för nätverkens verksamhet. Varje nätverk bör 

utse en grupp av ansvariga. 

– Tydliga riktlinjer för nätverkens form och arbetssätt bör utarbetas. 

– Nätverken bör finansiera sina egna kostnader. 

Slutligt beslut fattas av styrelsen i november, i samband med verksamhetsplanen för 2018. 

 

6. Uppföljning av Reglab 2015-19 
Efter en diskussion med utgångspunkt i det utskickade underlaget, bilaga 3, beslutade 

styrelsen: 

– Det är inte meningsfullt att göra ytterligare en stor extern utvärdering så snart efter de 

tidigare. 

– Tidigare utvärderingar bör kompletteras med en enkel uppdatering i form av en 

webbenkät och en mer kvalitativ diskussion i medlemsgruppen. Styrelsen kan fungera 

som bollplank i utformningen av enkätfrågorna. 

– Samtliga uppföljningar och utvärderingar bör sammanfattas i ett dokument inför nästa 

års beslut om huruvida Reglab-projektet ska fortsätta. 

 
7. Region 2050 – styrgrupp  

Eva rapporterade om nuläget i framsynsprocessen Region 2050. 

– Organisation och bemanning har börjat finna sin form. Huvudkonsulterna Demos gör 

ett bra jobb, men det innebär vissa svårigheter att befinna sig i olika länder och att ha 

engelska som gemensamt språk. 

– Workshop 1 genomfördes den 14-16 maj med ett stort och engagerat deltagande. 

Innehållet handlade bland annat om megatrender, framtid inom IT och arbetsmarknad, 

och olika övningar för att ”förflytta sig till framtiden”. 

– Responsen har i huvudsak varit positiv. Synpunkter som framförts är till exempel: mer 

av traditionella kunskapspass och en tydligare inramning. 

– Framsynsgruppen fick i hemuppgift att skapa ”designfiktioner”, som ska användas 

under workshop 2. Resultatet kommer att samlas i en ”framtidsbank” på den 

gemensamma webben. 



 

  
  
  
  

– Deltagarnas arbete på hemmaplan är igång. Under september gör planeringsteamet en 

uppföljning med alla deltagande organisationer kring hemarbetet och eventuellt behov 

av stöd. 

– Två ledarseminarier är genomförda och ett tredje planeras tillsammans med 

Copenhagen institute for future studies.  

– Det första politikerseminariet är uppskjutet, p g a ytterligare behov av förankring på 

hemmaplan. Beslutet fattades vid ledarseminariet i maj av gruppen 

regionutvecklingsdirektörer. 

Styrgruppen diskuterade hur Region 2050 ska följas upp och utvärderas och beslutade att 

framsynsprocessen ska följas upp med en deltagarenkät, samt en uppföljning av målen 

tillsammans med gruppen regionutvecklingsdirektörer. 

 
8. Kommande möten 

Nästa möte är torsdag den 30 nov kl. 13-16. 

 

9. Avslut 
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 
 

 

 

Helena Nilsson   Ulrika Bertilsson 

Ordförande   Justerare 


