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Reglab Medlemsgruppsmöte 14 september 2016 
Mötesanteckningar 

 

 
Närvarande: Magdalena Berglin, Region Gävleborg (mötesordförande), Ulrika Bertilsson, Region Halland, Shara Unneberg, 
Regionförbundet Uppsala län, Peter Åslund, Region Örebro län, Fredrik Berglund, SKL, Margareta Nitz Sköldborg, 
Stockholms läns landsting, Niklas Gandal, Region Västerbotten, Hans Nylund, Norrbottens läns landsting, Elin Nirjens, 
Region Jämtland Härjedalen, Helena Hanno Enochson, Region Dalarna, Maria Jakobsson, Västra Götalandsregionen, 
Monika Kväl, Tillväxtverket, Göran Andersson, Vinnova, Elisabet Eriksson, Region Jönköping, Anders Olsson, Region 
Värmland, Magnus Jörgel, Region Skåne, Lotten Carlsson, Region Östergötland, Anette Glover, Region Gotland, Frida 
Kallenbach, Landstinget Västernorrland, Emil Lindqvist, Kommunförbundet Sthlms län, Karin Botås och Eva Moe, Reglab 
(sekr). 
 
Frånvarande: Region Blekinge, Regionförbundet Sörmland, Landstinget Västmanland, Regionförbundet Kalmar, Region 
Kronoberg. 

 

 

 
Inledning 
Mötesordförande Magdalena Berglin, Region Gävleborg, hälsade välkommen till Reglabs 

medlemsgruppsmöte. 

 

 

Reglab – nuläget i verksamheten 
Eva och Karin berättade om viktiga Reglab-aktiviteter just nu: 
 

− Seminarieserien Attraktivt Näringslivsklimat har haft sitt första seminarium i Luleå om 

företagsetableringar. 16 organisationer deltar, ca 35 personer. 
 

− Lärprojektet Integration – regionernas roll startar i slutet av september. 20 organisationer är 

anmälda, ca 45 personer. 
 

− Ett Reglab-nätverk inom Fysisk planering ska diskuteras i samband med SKLs möte med 

planeringsnätverket den 26 oktober. Reglab står värd för eftermiddagen och bjuder in till en 

workshop för att diskutera behov, syfte och mål för ett eventuellt nätverk.  
 

− Förslaget om en Reglabs-aktivitet med fokus på landsbygdsfrågor har lagts ner. En 

arbetsgrupp har diskuterat frågan, men anser att det redan finns tillräckligt många aktiviteter 

och mötesplatser inom detta område. Arbetsgruppens deltagare (bland andra Ulf Kyrling, 

Region Skåne) företräder den regionala nivån i landsbygdsfrågor i många nationella 

sammanhang och vill därför gärna ha kontaktuppgifter till kolleger i andra regioner som 

jobbar med dessa frågor ‒ för att kunna sprida information och möjliggöra att fler kan komma 

med inspel till nationell nivå. Meddela därför gärna kontaktuppgifter till kolleger som arbetar 

med landsbygdsfrågor till karin.botas@skl.se 
 

− Reglabs kansli har haft ett möte med nordiska kolleger i maj, med danska Reglab och norska 

Kompetansesenter for distriktsutvikling. Det finns ett stort intresse i båda organisationerna för 

att hitta samarbeten. Distriktssenteret är numer också Reglab-partner. 
 

−  Se också Bilaga 1 Nuläge. 

 
Rapport från styrelsen möten 
Reglabs styrelse har träffats i maj och augusti. Viktiga frågor har varit: 
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− Gemensam finansiering. Styrelsen beslutade att vid särskilda insatser utöver budget bör 

nuvarande finansieringsmodell, dvs den modell som styr medlemsavgiften, användas. (Se 

också diskussionen vid förra medlemsmötet i denna fråga). 
 

− Näringsdepartementet har avslutat sitt partnerskap, men detta ska inte uppfattas som en 

markering mot Reglab. Näringsdepartementet kommer att ha regelbundna kontakter med 

Reglab och delta i aktiviteterna på samma sätt som tidigare, men ser Tillväxtverket som 

departementets representant i ägargrupperingen.  
 

− Partner. Styrelsen har godkänt Studieförbunden och norska Distriktssenteret som nya Reglab-

partner. När det gäller internationella partner har styrelsen beslutat att: 

o 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. 

o 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. 
 

− Årskonferens 2018. 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 som också hade anmält intresse för värdskapet, 

får arrangera Reglabs årskonferens 2019, om de fortfarande är intresserade. 

 

Högskolekurs i regional utveckling 
Elin Nirjens, Region Jämtland Härjedalen, rapporterade om resultatet hittills i projektet Högskolekurs i 

regional utveckling: Nu finns ett förslag om 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 visade ett stort intresse för 

samarbetet. 

Förutom pilotkursen finns ett utökat förslag kallat Akademi för regional utveckling, som förutom 

kursen på avancerad nivå, skulle kunna innehålla en grundkurs i regional utveckling och 

fördjupningskurser inom olika sakområden. Även här skulle KaU vara huvudman, men samarbeta med 

andra lärosäten i landet. Se också Bilaga 2. 

Förslaget diskuterades av medlemsgruppen som beslutade att: 

− Elin fortsätter diskussionen med Karlstads universitet – syftet och mervärdet av en Akademi 

för regional utveckling för förtydligas, liksom akademins relation till Reglab.  
 

− Ett slutligt förslag går ut till samtliga medlemmar. I förslaget ska kostnaderna för en pilot ‒ 

uppbyggnad och fortsatt drift ‒ tydligt framgå, liksom en kostnadsfördelning enligt Reglabs 

ordinarie avgiftsmodell (”gemensam finansiering”). Reglabs medlemsansvariga ansvarar för 

att diskutera förslaget i sina respektive organisationer och lämna besked om huruvida man är 

intresserad av att genomföra en pilot eller inte. 

 
Val av ny representant till styrelsen 
Medlemsgruppen har en adjungerad ledamot i Reglabs styrelse, ledamoten väljs på två år. I samband 

med Reglabs årsmöte i februari avgår Niklas Gandal, Region Västerbotten som då suttit i två år. 

Till ny representant för medlemsgruppen från och med 2017 valdes Ulrika Bertilsson, Region Halland. 

 

Årskonferens 2017 
Eva informerade att Årskonferensen 2017 i Gävle kommer att ha temat: Vad vet vi om framtiden? 

Deltagarna får chans att ta del av scenarier, prognoser och kvalificerade spaningar om vad som väntar 
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regionerna i framtiden. Syftet är att i en tid av regionala omorganiseringar bidra till 

omvärldsorienteringen, och kunskap om den värld som de nya regionerna ska verka i. Årskonferensen 

ska också fungera som startskott för satsningen Regional framsyn 2050. Värd för Årskonferensen är 

Region Gävleborg. 

 

Regional framsyn 
Eva informerade om arbetet med förslaget Regional framsyn 2050 som prioriterades vid förra årets 

idémöte. En arbetsgrupp med representanter för Region Skåne, Västra Götaland, Region Västerbotten 

och Norrbottens läns landsting har jobbat fram ett förslag som diskuterats i Reglabs styrelse och 

presenterats för regioncheferna i Regional kontakt. Samtliga har varit positiva och uttryckt att en 

regional framsyn kan fylla ett viktigt behov för Reglabs medlemmar. Förslaget presenteras i sin helhet 

i Bilaga 3 och 4. 
 

Regional framsyn kommer att diskuteras på nästa möte i Regional kontakt den 20-21 oktober. Inför 

diskussionen kommer ett beslutsunderlag att gå ut till samtliga Reglab-medlemmar, där respektive 

organisation ombeds ta ställning till om man är intresserad av att genomföra en gemensam 

framsynprocess (Bilaga 4). 

 
Kommande möten 

Reglabs årsmöte blir den 7 februari kl. 15 i samband med Årskonferensen i Gävle. 
 

Nästa medlemsmöte blir onsdag den 15 mars 2017. 

 

Avslutning 

Medlemsmötet avslutades av Magdalena Berglin. 

 

 

IDÉMÖTE  
Eftermiddagen ägnades åt idémöte inför 2017, under ledning av Karin Botås. 24 idéer presenterades 

och diskuterades, samtliga förslag finns i Bilaga 5. 
 

I Bilaga 6 presenteras utfallet av medlemsgruppens prioritering för 2017. Grönmarkerade förslag är 

huvudprioriterade inför nästa år. 

 

 

Obs! Samtliga presentationer och dokument finns att hämta på medlemsgruppens hemsida.  

http://www.reglab.se/medlemsgruppen/?p=1522

