
 

  
  
  
  

Reglab styrelsemöte 20 februari 2020    3.3.2020 

Protokoll 
 
 
Närvarande: Anna Lindberg (ordf.), Andreas Capilla, Maria Johansson och Åsa Bjelkeby (via telefon) 
Katrien Vanhaverbeke (med från klockan 14:00). Från kansliet deltog Eva Moe och Catarina Lahti (sekr) 
samt Karin Liljegren Trotzig som föredragande för BRP+. 
 

1. Inledning 
Anna Lindberg hälsade alla välkomna.  
  

2. Val av justerare 
Till justerare valdes Andreas Capilla.    
 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 

4. Nuläget i verksamheten – information 
Förändringar på kansliet. Kansliet är nu fulltaligt med Eva Moe som verksamhetsledare, Catarina 
Lahti processledare, Linnéa Lindström, administration på deltid, samt Karin Liljeberg Trotzig 
50% med projektledning av BRP+ 
 

Reglabs årsmöte sker på distans den 27 februari. Två nya ledamöter är föreslagna av 
valberedningen till Reglabs styrelse: Margareta Dahlström, professor Karlstads universitet, samt 
Tomas Stavbom, Handelskammaren Uppsala. De föreslås ersätta Daniel Örtqvist och Per-Anders 
Hillgren. 
 

Årskonferens 2020. Årets tema Omställning! kommer att diskuteras på tre nivåer: system-, 
organisatorisk och individnivå. Avsikten är att påverka deltagarna och deras organisationer att 
höja tempot i arbetet för hållbar utveckling. Intresset för lärpassen är stort, 24 stycken pass med 
hög kvalitet är anmälda. På onsdagskvällen firar Reglab och årskonferensen 10-årsjubileum! 
Cirka 250 personer är anmälde sig till årskonferensen i Visby. 
 

Årskonferens 2021. Region Östergötland blir värd för nästa års konferens. Region Stockholm 
tackade nej pga. av besparingar i ett sent skede, och frågan gick då till Region Östergötland som 
tidigare anmält intresse.  
 

Pågående och nya lärprojekt  
Framsyn masterclass avslutades i december. 35-40 medarbetare från ett 20-tal organisationer är 
nu rustade förändringsagenter. Ett resultat av Masterclass är att Region Örebro kommer att 
genomföra två ”expeditioner” kopplat till sitt RUS-arbete, tillsammans med Chalmers challenge 
lab.  

 

Samarbetsprojektet En programteori för ERFU är avslutat. En sista workshop genomfördes i 
januari med 50 deltagare. Under lärprojektet har missnöjet varit stort bland deltagarna, både 
kopplat till syftet och genomförandet.  Efter den avslutande workshopen var dock de flesta nöjda. 
Reglabs lärdomar från lärprojektet är bland annat att Reglab måste ha ansvar för planeringen och 
processledningen i Reglabs aktiviteter, för att kunna svara för kvaliteten. Deltagarnas utvärdering 
av lärprojektet finns att läsa här. 

 

Hållbarhetsnätverket genomför sin andra workshop 26 februari. Sedan starten har Tillväxtverkets 
program för Hållbarhetsintegrering med ett liknande erfarenhetsutbyte startat, vilket gör Reglabs 
nätverk överflödigt.  
Styrelsen gav kansliet stöd i avsikten att avveckla nätverket. Styrelsen anser att Reglab ska 
fokusera på spets och de komplexa utmaningarna som finns inom hållbarhet.  
 

http://www.reglab.se/uppfoljning-av-larprojekt/


 

  
  
  
  

Forskarforum genomförs den 23 april med temat ”Den regionala tillväxtpolitikens historia”. I 
Forskarforum träffas praktiker och forskare i ett samtal om regional brytningstid; samtidigt blir 
detta även det första seminariet i det kommande lärprojektet om ”Regionernas roll i 
tillväxtpolitiken”. 

 

Regionalt kompetensbehov – prognos, analys och användning är ett kommande lärprojekt som är 
under planering. Målet är att stärka den analytiska förmågan hos regionerna, samt förbättrad 
kapacitet i paketering av underlagen, för att stärka dialogen med näringsliv och 
utbildningsanordnare. Målgrupp är analytiker och strateger inom 
kompetensförsörjningsområdet. Start i augusti 2020. 

 

Planeringen har startat av lärprojektet Samverkansmodeller region-kommuner. 
 

Lärprojektet Regional fysisk planering planeras starta hösten 2020. 
 

Reglab digi. Kansliets utvecklingsarbete kring digitala lärformat kommer att ske parallellt med 
andra uppdrag, under de kommande åren. Ett mål är att ha ett digitalt pass med hög interaktivitet 
vid nästa årskonferens.  
 

5. Nya partner – beslut  
Styrelsen beslutade att godkänna Institutionen för stad och land/SLU samt Statistikmyndigheten 
SCB som partner. 
 

6. BRP+  Det svenska mätsystemet för livskvalitet 
Se Karin Liljeberg Trotzigs presentation av nuläget i BRP+-projektet här. 
 

Utveckling av kapitalstockarna. Under januari genomfördes en större upphandling av ”utveckling 
och analys av kapitalstockarna inom BRP+”. Uppdraget gick till Sweco. Arbetet kommer att pågå 
under hela 2020 och följas nära av projektledaren. 
 

Kommunikation. SVT har kontaktat Reglab för samarbete, de vill använda sig av BRP+ som 
underlag för lokalnyhetsbevakning. De har fått tillgång till mätsystemets data och vill eventuellt 
gå vidare med ett formaliserat samarbete. Beslut fattas då av Reglabs styrelse. 
 

Ägarskap och förvaltning. Dialogen om framtida ägarskap och förvaltning pågår. Tillväxtverket är 
positiv till att vara systemägare, men vill ha en bekräftelse från Näringsdepartementet på BRP+-
systemets nationella betydelse, för att ge ett slutligt svar. Samtliga i styrelsen är positiva till en 
förvaltning av systemet i RKA/Koladas regi. I ett framtida scenario där Tillväxtverket är 
systemägare och RKA/Kolada förvaltare är SKRs roll fortsatt viktig – som uppdragsgivare till 
Kolada och strategisk samarbetspartner. 
Avsikten är att hitta en lösning för ägarskapet så snart som möjligt, helst före sommaren. 
Regionerna och SKR ser möjligheten att från sitt bedriva ett påverkansarbete gentemot 
regeringen, via till exempel Tjänstemannaforum och dialogen om den nya nationella strategin.  

 

7. Högskoleutbildning i regional utveckling – diskussion och beslut 
Se presentationen Beslutsunderlag Högskoleutbildning regional utveckling och Rapport 
Högskolekurs här. 
 

Den uppskjutna frågan från 2017 och 2109 om en högskolekurs i regional utveckling, 
diskuterades på nytt. Intresset är fortfarande stort hos Reglabs medlemmar, och styrelsen anser 
att frågan bör lyftas på nytt i medlemskretsen under året. Styrelsen uppdrog till kansliet att: 
 Undersöka om en uppdragsutbildning måste upphandlas i konkurrens. 
 Uppdatera utredningen när det gäller kostnader för att utveckling och drift av utbildningen, 

samt Tillväxtverkets medfinansiering. 
 Uppdatera tidplanen. 

 
 
 

http://www.reglab.se/reglats-styrelse/
http://www.reglab.se/reglats-styrelse/


 

  
  
  
  

 
 

8. Kommande möten 
Kommande styrelsemöten under 2020: 
 27 maj, kl. 13-16 
 24 sept, kl. 13-16 
 26 nov, kl. 13-16 
Reglabs årsmöte 2020, 27 februari kl. 15-16, via skype. 

 

9. Mötets avslutades 
Ordförande tackade för ett väl genomfört möte. 
 
  
Anna Lindberg   Andreas Capilla 
Ordförande   Justerare 


