
 

   
 

Reglab Medlemsgruppsmöte 18 sept 2019 

 

Närvarande: Anna Bjärenlöv, Region Skåne, Mattias Nylander, Region Kalmar, Susanne Sahlin, Region 
Västernorrland, Magdalena Berglin, Region Gävleborg, Monika Kväl, Tillväxtverket, Lisbet Mellgren, SKL, 
Caroline Strömbäck, Region Uppsala, Stina Sjölin, Region Värmland, Sebastian Glans, Region Stockholm, Niklas 
Gandal, Region Västerbotten, Ann-Britt Nordahl, Region Sörmland, Lotten Carlsson, Region Östergötland, Lisa 
Belfrage, Västra Götalandsregionen, Anders Unger, Region Kronoberg, Lottie Dahl Ryde, Region Blekinge, David 
Norman, Storsthlm, Helena Hanno Enochsson, Region Dalarna, Tove Cullhed, Region Norrbotten, Marina 
Gregorsson, Region Jämtland Härjedalen, Eva Moe (sekr), Anton Ternström  och Karin Liljeberg Trotzig, Reglab. 
 

Gäster: Helena Gidlöf, SKL. 

 

 

 

Inledning 

Eva hälsade alla välkomna och påminde om att Reglab från 1 juli påbörjat en ny verksamhetsperiod: 

1.7.2019-31.12.2023. 

 

Nuläget i verksamheten 

Kansliet. Karin Liljeberg Trotzig, Region Uppsala, är inhyrd på 50% som projektledare för den 

tvååriga satsningen BRP+ från 1 maj.  

Karin Botås har slutat sin tjänst som projektledare i augusti. Rekryteringen av en ny projektledare har 

startat. Sprid gärna information om rekryteringen! Länk till rekryteringsannonsen. 
 

Slutrapporten från framsynsprocessen Region 2050 blev klar före sommaren. Rapporten finns både 

som tryckt bok och pdf, och har skickats till samtliga deltagare i Framsynsgruppen och 

Ledarseminariet. Några regioner har rekvirerat ytterligare exemplar.  

Fördjupningssatsningen Framsyn/masterclass genomför sitt tredje seminarium i september, ett 

samarbete med professor John Holmberg och Chalmers Challenge lab. 
 

Lärprojektet Rurban region avslutades i augusti och har på flera sätt varit ett kvalitativt 

utvecklingssteg för Reglab, bland annat genom att: 

 Lärprojektet har haft en akademisk ledare. 

 Lärprojektet har haft 80 deltagare, från 36 olika organisationer och många olika sakområden.  

 Deltagarna har genomfört kvalificerade hemuppgifter, som har bidragit både till lärande och 

förmågan att omsätta kunskaperna i praktiken. 

Flera i medlemsgruppen har också fått positiva reaktioner på lärprojektet; det samlade intrycket är att 

det kommer att påverka de deltagande organisationernas arbetssätt i framtiden. Rurban region följs 

upp med en temadag om cirkulär biobaserad ekonomi under nästa år. 
 

Lärprojektet Industrins förnyelse startade i april och har genomfört två workshopar. Lärprojektet är 

initierat inom analytikernätverket och har en stark forskningsprägel. Tyvärr tvingades lärprojektet byta 

processledare i halvtid, därför att Arena för tillväxt där processledarna var anställda, lades ner i juni. I 

gruppen finns önskemål om att fortsätta projektet i ett steg 2, där fokus skulle vara att utveckla data 

som saknas i dag för att följa industrins utveckling – på samma sätt som Reglab tidigare arbetat med 

matchningsindikatorerna. 
 

Ett nytt Hållbarhetsnätverk startar i september. Nätverket är resultatet av förra årets prioritering av 

sakområdet Agenda 2030. Fokus för nätverket är erfarenhetsutbyte. Eftersom många initiativ är på 

gång inom området, sker en avstämning av nätverkets framtid under 2020. Flera aktörer är intresserade 

av nätverket, till exempel Länsstyrelserna. Frågan om att eventuellt utöka nätverket blir en diskussion 

för nätverket, när det kommit igång. 
 

https://recruit.visma.com/General/AssignmentPrint.aspx?guidAssignment=6f631e44-e5b4-4272-984d-ba90749aeeef


 

   
 

I oktober startar ett nytt lärprojekt: En programteori för ERUF, en ny form av samarbete med 

Tillväxtverket, där Tillväxtverket äger helheten i projektet och processledaren, men genomför 

workshop-delarna inom Reglab.  

Medlemsgruppen har uppfattat olika budskap i kommunikationen av projektet, och efterlyste 

förtydliganden kring målgruppen: Vem bör delta? Medlemsgruppen påpekade att Reglabs integritet 

som neutral arena är viktig, och att samarbetet bör utvärderas efter lärprojektets slut. 
 

Reglabs kansli har startat utvecklingsprojektet Resfria möten och genomfört en första 

innovationssprint tillsammans med företaget Hello future. Resultatet så här långt tyder på att digitala 

lärprojekt kan innebära både vinster och förluster för deltagarna i Reglabs aktiviteter och lärandet. För 

att på sikt kunna genomföra digitala workshopar med hög pedagogisk kvalitet, där det kollegiala 

lärandet står i centrum, behövs både kompetensutveckling inom digital processledning och pilottester i 

mindre grupper.  

I medlemsgruppen finns många erfarenheter från liknande projekt som bör nyttjas i arbetet.  

En projektplan för det fortsatta utvecklingsarbetet tas fram i samband med verksamhetsplaneringen för 

nästa år. 
 

Forskarforum med temat Den regionala tillväxtpolitikens nutidshistoria var planerat till den 1 oktober, 

men har skjutits upp när Karin Botås slutade.  
 

Reglabs årskonferens 2020. Tema för nästa årskonferens är Omställning!, dvs de stora förändringar 

som behövs i produktion och konsumtion, teknikutveckling och livsstilsförändringar för att nå ett 

hållbart samhälle. Årskonferensen är i Visby den 11-12 mars, med Region Gotland som värd.  

 

Från styrelsens möte  
Reglabs styrelse träffades den 12 september. Viktiga punkter var:  
 

Staffan Isling har slutat som regiondirektör i Region Uppsala, och är inte längre aktuell som ledamot i 

Reglabs styrelse. Regiondirektörernas nätverk utser en ny representant inom kort. 
 

Styrelsen godkände tre nya Reglab-partner: 

 Familjen Helsingborg – en samarbetsorganisation mellan 11 skånska kommuner.  

 IF Metall 

 Trafikverket 

I samband med den nya verksamhetsperioden har Studieförbunden avslutat sitt partnerskap. 

Eva har kontakt med flera forskningsmiljöer för att intressera dem för partnerskap, eftersom samarbete 

med akademin är en prioriterad fråga för Reglab under denna period, bland andra Centrum för 

kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, Urbana och regionala omvandlingar, Chalmers; 

Linneuniversitetet m fl. 
 

Kommande årskonferenser. Styrelsen initierade frågan om möjligheten att inte arrangera 

årskonferensen varje år – det är ett krävande arrangemang, som tar mycket av kansliets resurser, men 

samtidigt ett viktigt arrangemang för Reglabs medlemmar. Styrelsen ska fortsätta diskussionen vid sitt 

nästa möte, och vill gärna ha medlemsgruppens synpunkter i frågan. Maila era synpunkter till Eva! 
 

Protokollet från styrelsen möte finns som vanligt på Reglabs webb. 

 
Övriga frågor  
Anna Kayal, vd för Social Entreprenurship Forum, söker samarbete med regionala aktörer för att 

utveckla en nationell stödstruktur för sociala entreprenörer inom ramen för ett Vinnova-finansierat 

projekt. Det handlar om att stödja uppkomsten och utvecklingen av social innovation över hela 

Sverige genom utbildning av affärs- och innovationsrådgivare mm. Om ni har intresse av detta, hör av 

er till anna.kayal@se-forum.se 

 

http://www.reglab.se/reglats-styrelse/
mailto:anna.kayal@se-forum.se


 

   
 

BRP+  

Karin Liljeberg Trotzig, projektledare för BRP+, presenterade nuläget i utvecklingsprojektet. Se också 

PPT-presentationen BRP+. 
 

 Utredningen för att fastställa ägarskap och teknisk förvaltning av systemet har startat. 

Utredningen genomförs av konsultfirman WSP. Utredningen av ägarskap och teknisk 

förvaltning ska vara klar i slutet av september och kommer att resultera i ett förslag från 

Reglabs styrelse. 
 

 En arbetsgrupp under ledning av Karin Liljeberg Trotzig kommer jobba vidare med 

utvecklingen av subjektiva mått. Arbetet startar under hösten. 
 

 Samtliga regioner har utsett kontaktpersoner för BRP+. Gruppen ska träffas under hösten. 
 

 Under hösten startar också arbetet med analys och genomgång av indikatorerna för hållbarhet 

över tid, dvs kapitalstockarna. Upphandling av extern utförare är på gång 

 

Ny studie: Regionala roller 
Helena Gidlöf, SKL, presenterade resultatet från en kommande studie om regionernas roll i det nya 

landskap där alla regioner är direktvalda. Studie är en fortsättning på SKLs studie Regional 

tuitvecklinskapital och fiksuerar hru regionen väljer att staretgiskt anvädna sina resursert: 

- Hur har man organiserat sig – i den politska och i tjänsteorganisationen. 

- Vilka finansiella resulser 

- Hru fungerar de regionala utvecklingsstartegierna som regionalt styrdokument 

- Vilka olika roller föredrar olika regioner för att genomföra sina strategier? 

Studien färdigställs under hösten och blir tillgänglig till exempel via prenumeration på SKLs 

nyhetsbrev Regional utveckling eller kontakta Helena Gidlöf. 

 

Kommande möten 
Reglabs årsmöte i februari blir ett digitalt möte. Eva återkommer med datum. 
 

Vårens möte i medlemsgruppen blir onsdag 1 april 2020. 
 

Idéworkshop inför 2019 
Eftermiddagen ägnades åt idémöte inför 2020. 57 idéer presenterades och diskuterades, samtliga 

förslag finns på medlemsgruppens hemsida.  
 

Resultatet av medlemsgruppens prioritering för 2020 finns i dokumentet Förslag idémöte 2020 

resultat. Färgmarkerade förslag är huvudprioriterade inför nästa år. Högst prioriterade blev fyra 

förslag: 

 Regionalt kompetensbehov – prognos, analys och användning  

 Regionernas roll i tillväxtarbetet – framtidens tillväxtpolitik – flernivåstyrning  

 Samverkansmodeller region-kommuner 

 Regional fysisk planering 
 

Kommentarer till processen, inför kommande idéworkshopar: 

 Inlämnade förslag bör innehålla mer än bara en rubrik för att de ska vara möjliga att diskutera.  

 Förslagen bör ha en idé om hur de passar in i Reglabs format – ett lärprojekt, ett 

utvecklingsprojekt, ett lärpass på årskonferensen, en workshop etc. 

 

Avslutning 

Eva avslutade medlemsmötet. 

 

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

http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsgrupp-18-september/
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutveckling/nyhetsbrevregionalutveckling.26326.html
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutveckling/nyhetsbrevregionalutveckling.26326.html
http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote-12-september/
http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsgrupp-18-september/
http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsgrupp-18-september/
http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote-12-september/
http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote-12-september/

