
 

Reglab Medlemsgruppsmöte 19 sept 2017 
Mötesanteckningar 
 

Närvarande: Anna Bjärenlöv, Region Skåne, Susanne Sahlin, Landstinget Västernorrland, Niklas Gandal, Region 

Västerbotten, Peter Möller, Region Dalarna, Lotten Carlsson, Region Östergötland, Magdalena Bergelin, Region 

Gävleborg, Anders Unger, Region Kronoberg, Shara Unneberg, Region Uppsala, Tove Cullhed, Region Norrbotten, 

Margareta Nitz Sköldborg, Stockholms läns landsting, Emil Lindqvist, Storstockholm, Katarina Viberg Hedman, 

Region Örebro län, Monika Kväl, Tillväxtverket, Göran Andersson, Vinnova, Eva Moe, (sekr), Sunny Sandström och 

Anton Ternström, Reglab. 

Frånvarande: Region Gotland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Regionförbundet Kalmar län, Region 

Sörmland, Region Jönköpings län, Region Västmanland, Region Jämtland Härjedalen, Region Halland, Region 

Blekinge. 

 
Inledning 
Mötesordförande Niklas Gandal, Region Västerbotten, hälsade välkommen.  

Reglab – nuläget i verksamheten 
I bilaga 1 finns en rapport från våren 2017. Eva och Sunny rapporterade dessutom att:  
 

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

har producerats och finns nu för nedladdning. Skriften lanserades 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, där Tillväxtverket är angeläget om en bred dialog med 

regionerna. En första workshop genomfördes i juni, den andra i början av oktober. 

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.  
 

‒ 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 i år 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. 

Från senaste styrelsemötet 
Vissa förändringar har skett i Reglabs styrelse: Anna Bünger har slutat på Tillväxtverket och 

ersätts av Åsa Bjelkeby. Carin Daal har slutat i Region Skåne, hennes plats är vakant tills 

vidare. Anna Sandström och Helena Nilsson har aviserat att de kommer att sluta efter denna 

period. Detta innebär att valberedningen sätter igång ett arbete under hösten, för att utse en ny 

styrelse vid Reglabs årsmöte i februari. 



 

På styrelsemötet diskuterades utvärdering av Reglabs nuvarande projektperiod, 2015-19. 

Styrelsen beslutade att: 

– 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 eventuell fortsättning av Reglab-projektet. 

 

Om Region 2050 

Eva rapporterade om nuläget i framsynsprocessen: 

‒ 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, många har arbetat med hemuppgiften 

designfiktioner – både i den egna organisationen och i workshopar med 

samarbetspartner. Under september gör planeringsteamet en uppföljning med alla 

kring hemarbetet och eventuellt behov av stöd. 
 

‒ Två ledarseminarier är genomförda och ett tredje planeras tillsammans med 

Copenhagen institute for future studies den 21 september.  
 

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

på hemmaplan. Beslutet fattades vid ledarseminariet i maj av gruppen 

regionutvecklingsdirektörer. 
 

‒ Styrgruppen har beslutat att framsynsprocessen ska följas upp med en 

deltagarenkät, samt en uppföljning av målen tillsammans med gruppen 

regionutvecklingsdirektörer. 

 

Ny webb 

Omgörningen av reglab.se blir klar de närmaste veckorna, och lanseras i slutet av september. 

Omgörningen har tagit längre tid än beräknat, eftersom hela webben var virusinfekterad och 

alla sidor har gjorts om. Eva visade några smakprov på hur den nya webben kommer att se ut. 

Den har samma syfte och målgrupp som tidigare ‒ dvs att vara till nytta för deltagare i 

Reglab-aktiviteter och Reglabs medlemmar ‒ men innehållet är mer renodlat och framför allt 

är de tekniska funktionerna förenklade. Utvecklingen av den nya webben fortsätter under 

hösten. 

 
 
 



 

Uppdatering av innovationsindex 
Medlemsgruppen beslutade att uppdatera innovationsindex (se bilaga 2). Det finns många 

synpunkter på brister i index, men samtidigt är utvecklingen av innovationsindex en 

gemensam investering och ett av de få mätverktyg för regional innovation och förnyelse som 

finns.  

Medlemsgruppen uppdrog till Analytikernätverket att diskutera framtida alternativ till 

innovationsindex.  

 
Verksamheten 2017-18 – prioritering  
Med utgångspunkt från underlaget i bilaga 3, hade medlemsgruppen en lång diskussion om 

prioritering av verksamheten kommande år, kopplat till den stora ökningen av nätverk. Trots 

en enighet i gruppen om att Reglabs huvudfokus ska vara utveckling, hade gruppen svårt att 

hitta en lösning på nätverkens framtid. Det finns ett stort behov av kollegiala nätverk och det 

finns också många med fördelar att ha dem kvar i Reglabs regi. 

 

Därför beslutade gruppen att inför styrelsens möte i november, rekommendera två förslag för 

fortsatt diskussion och beslut i styrelsen: 

‒ Att beräkna hur mycket en utökning av kansliet med tjänst skulle kosta, samt vad 

det skulle innebära i ökad avgift för medlemmarna. 

‒ Att låta en arbetsgrupp utreda vidare hur en minskning av nätverken kan se ut. I 

arbetsgruppen ingår Niklas Gandal, Göran Andersson och Susanne Sahlin. 

 

Kommande möten 
Kommande möten i medlemsgruppen: 

 Reglabs årsmöte blir i form av ett telefonmöte i början av februari. Information om 

datum och tid kommer. 

 Nästa medlemsmöte blir tisdag den 10 april 2018. 

 

 
Idéworkshop inför 2018 
Eftermiddagen ägnades åt idémöte inför 2018. 15 idéer presenterades och diskuterades, 

samtliga förslag finns på medlemsgruppens hemsida. 
 

Nedan presenteras utfallet av medlemsgruppens prioritering för 2018. Grönmarkerade förslag 

är huvudprioriterade inför nästa år. 

 

Avslutning 

Medlemsmötet avslutades av Niklas Gandal. 

 
 

Obs! Samtliga bilagor och presentationer från mötet finns på medlemsgruppens hemsida. 

  

http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote/
http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote/
http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote/


 

  Idemöte 2018       

  Förslag Förslagsställare 
Antal 
röster Kommentar 

1 Erfarenhet regionbildningar Region Norrbotten 7 
Klustras med förslag 8. Diskutera med 
SKL 

2 Fysisk planering Region Norrbotten 1   

3 
Miljödriven 
näringslivsutveckling Tillväxtverket 6 

Klustras med förslag 7. Lärpass på 
årskonferensen 

4 BRP+ fortsättning Tillväxtverket 10 Prioriterat 2018. Lärprojekt. 

5 Matchningsindikatorerna  Tillväxtverket 2 Lärpass på årskonferensen 

6 Bioekonomiseminarium Region Västerbotten 1   

7 

Integrering av hållbarhet i 
det regionala tillväxt och 
utvecklingsarbetet Region Blekinge   Se förslag 3. 

8 Regionbildning Region Uppsala   Se förslag 1 

9 
Regionalt 
utvecklingsledarskap Region Örebro län 3 Frågan tas upp i RUS-nätverket. 

10 Stad och landperspektivet Region Örebro län 9 
Klustras med förslag 14. Prioriterat 
under 2018. Lärprojekt.  

11 Socialt företagande Region Kronoberg 1   

12 Cirkulär ekonomi Region Kronoberg 0   

13 
Internationalisering – små 
och medelstora företag Region Kronoberg   Se förslag 15. 

14 Land & Stad 
Landstinget 
Västernorrland   Se förslag 10. 

15 
Nätverket för 
näringslivsutveckling 

Landstinget 
Västernorrland 4 

Klustras med förslag 13. Diskutera med 
SKLs nätverk för näringslivschefer. 

 


