
 

Reglab Medlemsgruppsmöte 15 mars 2017 
Mötesanteckningar 
 

Närvarande: Maria Jakobsson, VGR, Peter Möller, Region Dalarna, Elisabet Eriksson, Region Jönköpings län, 

Lotten Carlsson, Region Östergötland, Magdalena Bergelin, Region Gävleborg, Shara Unneberg, Region Uppsala, 

Tove Cullhed, Region Norrbotten, Catharina Frändberg, Regionförbundet Sörmland, Margareta Nitz Sköldborg, 

Stockholms läns landsting, Anders Åkerström, Region Västmanland, Emil Lindqvist, Kommunerna Stockholms län, 

Peter Åslund, Region Örebro län, Ulf Von Sydow, Region Jämtland Härjedalen, Annette Glover, Region Gotland, 

Ulrika Bertilsson, Region Halland, Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket, Göran Andersson, Vinnova, Eva Moe, Reglab, Sunny 

Sandström, Reglab, Anton Ternström, Reglab (sekr) 

Frånvarande: Region Västernorrland, Region Västerbotten, Regionförbundet Kalmar län, Region Kronoberg, 

Region Blekinge 

Gäster: Johanna Giorgi, Tillväxtverket, Sverker Lindblad, Regeringskansliet, Jonas Gumbel, SKL:s förnyelselabb, 

Ulrika Lundin, SKL:s förnyelselabb. 

 
Inledning 
Mötesordförande Magdalena Berglin, Region Gävleborg, hälsade välkomna till 

medlemsgruppmöte.  

Reglab – nuläget i verksamheten 
Eva rapporterade om nuläget i Reglabs verksamhet.  
 

‒ Reglabs kansli har två nyanställda personer: Sunny Sandström, som vikarierar för 
barnlediga Karin Botås, och Anton Ternström, som framför allt ska arbeta med 
Region 2050. 
 

‒ Årskonferensen 2017 genomfördes i Gävle den 8-9 februari med rekordmånga 
deltagare, 400 st. Temat framsyn ”Vart är vi på väg?” engagerade många och 
utvärderingarna är över lag mycket positiva. Högst betyg får som alltid lärpassen dag 
två, men också talarna Angela Wilkinson och civilminister Ardalan Shekarabi 
uppskattades. Region Gävleborg stod för ett fint värdskap och en fantastisk 
middagsupplevelse. Nästa årskonferens genomförs i Umeå den 14-15 mars 2018 

 

‒ Studien om integration: Platsens betydelse för utrikes föddas etablering på 
arbetsmarknaden är avslutat. Resultatet presenterades vid ett lärpass på 
årskonferensen. Slutrapporten finns att ladda ner från Reglabs webb. 
 

‒ Lärprojektet Integration – regionernas roll avslutas i Norrköping 22-23 mars. 
 

‒ Utvecklingsprojektet BRP+ går vidare med implementering av systemet. Under året 
pågår flera parallella aktiviteter: 

o En arbetsgrupp under ledning av Anna Norin, Region Västerbotten, gör en 
översyn av indikatorerna. Översynen beräknas vara klar i maj. 



 

o De första visualiseringarna av systemet finns nu att ta del av på 
specialwebben: www.brpplus.se 

o En pilotworkshop har genomförts i Region Skåne, fokuserad på hur regionen 
bäst kan använda BRP+-materialet 

 
På gång inom nätverken 

‒ Kompetensförsörjningsdagarna: Anna Ekström, utbildning- och kunskapsminister 
gästar nästa träff den 26-27 april 

‒ Analytikernätverket träffas den 28 mars. 
‒ Nätverket Ung region startade i januari. Nästa träff är den 11 maj. 
‒ RUS-nätverket hade sin första träff i januari. Ses nästa gång den 30 maj. 
‒ Fysisk planering startade med en workshop oktober och har sin första träff den 11 

maj. 
‒ Ett nätverk för Näringslivsutveckling startar eventuellt under året. Intresserade av att 

delta i planeringen kan höra av sig till eva.moe@skl.se  
 
Nya aktiviteter 

‒ Matchingsindikatorerna – analys. Utvecklingsprojektet startade med en första 
workshop i mars, ett 20-tal Reglab-medlemmar deltar. Katja Olofsson är 
projektledare. Resultatet förväntas bli en handledning för användning av 
matchningsindikatorerna. Den beräknas vara färdig i början av nästa år. 

‒ Forskarforum arrangeras i år tillsammans med Luleå tekniska universitet, 
Tillväxtverket och Karlstads Universitet. Datum: 17-18 oktober, temat blir 
digitalisering.  

‒ Digitalisering är ett prioriterat område under 2017. Sunny Sandström har satt igång 
planeringsarbetet 

 
Rapport från styrelsemötet 

‒ Styrelsen godkände tre nya partner till Reglab:  
o Norrbottens kommuner 
o Ramböll Management Consulting, 
o Luleå tekniska universitet (akademisk partner) 

 
‒ Högskolekurs – pilotprojekt  

Medlemsmötet i februari sade nej till högskoleprojektet. Inför styrelsemötet kom 
Karlstads universitet med ett förnyat förslag, men styrelsen beslöt att inte heller gå 
vidare med detta. 
 

‒ Region 2050.  
Eva rapporterade om nuläget i framsynsprocessen Region 2050: 

o Framsynsprocessen är igång, Årskonferensen i Gävle var ett bra avstamp, 
där huvudtemat var omvärldsspaning. 
 

o Ett internt projektteam har formats, med Reglabs kansli, Magnus Jörgel 
från Region Skåne och Anders Tollmar från Region Gävleborg. Flera 
konsulter är också involverade, bland annat inom kommunikation. 
 

http://www.brpplus.se/
mailto:eva.moe@skl.se


 

o Huvudkonsult för designen av workshop 1 och 2 är finska Demos. 
Planeringen av workshop 1 och 2 har startat och fungerar bra hittills. 

 

o Det första ledarseminariet genomfördes den 9 februari. Ett 20-tal chefer 
deltog. Gäst var Angela Wilkinson, tidigare chef för Strategic Foresight på 
OECD. En viktig utmaning som lyftes av chefsgruppen är involveringen av 
regionala politiker. Tre ytterligare möten är inbokade under 2017.  
 

o Kansliet har besökt några regioner och genomfört workshopar kring 
deras deltagande i Region 2050, bland annat Västra Götalandsregionen 
och Kalmar. 

 
 
OECD Monitoring of Territorial Review Sweden  
Sverker Lindblad, Näringsdepartementet presenterade OECDs rapport. Läs rapporten här 
En svensk sammanfattning av rapporten hittar du här 
Presentationsbilderna finns här 
 
BRP+  
Johanna Giorgi, Tillväxtverket, berättade om fortsättningen av BRP+. Projektgruppen har 

jobbat med visualiseringen kring BRP+ och i samband med Årskonferensen, 2017 lanserades 

hemsidan www.brpplus.se. Många kommuner har visat intresse för BRP+. Arbetet kring att 

sprida BRP+ har börjat ‒ via hemsidan men också genom projektgruppen som är ute och 

talar om projektet. http://reglab.se/sverige/brp/ 

SKL:s förnyelselabb – en modell för regional utveckling?  
Jonas Gumbel & Ulrika Lundin, Stiftelsen Svensk Industridesign presenterade SKLs 
Förnyelselabb och Innovationsguiden. Jonas och Ulrikas presentation finns här. 
Innovationsguiden  
 
Nästa möte i medlemsgruppen 
Nästa möte i medlemsgruppen är tisdag den 19 september. Vi ses på Saturnus konferens, 
Hornsgatan 15 i Stockholm.  
 
Avslutning 
 
Samtliga presentationer från mötet finns här. 
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