
 

   
 

Reglab Medlemsgruppsmöte 6 maj 2021 

 

Närvarande: Mattias Nylander, Region Kalmar län, Susanne Sahlin, Region Västernorrland, Magdalena Berglin, Region 
Gävleborg, Monika Kväl, Tillväxtverket, Lisbet Mellgren, SKR, Susanne Granat, Region Västmanland, Niklas Gandal, Region 
Västerbotten, Anna Råman och Magnus Jörgel, Region Skåne, Maria Fyrby, Region Sörmland, Kim Scharafinski, Region 
Uppsala, Lotten Carlsson, Region Östergötland, Peter Friberg, Region Jönköping, David Norrman, Storsthlm, Maria 
Jakobsson, Västra Götalandsregionen, Ulrika Bertilsson, Region Halland, Anders Unger, Region Kronoberg, Malin Lindqvist, 
Region Örebro, Amelie Sahlin, Region Dalarna, Åsa Hernerud, Region Jämtland Härjedalen, Lina Holmgren, Region Gotland, 
Tove Cullhed, Region Norrbotten, Eva Moe (sekr), Linnéa Lindström, Gunnel Vidén och Anja Röden, Reglab.  

 

Inledning 

Eva hälsade alla välkomna. Medlemsgruppen gjorde en kort genomgång av nuläget i gruppen. 

 

Nuläget 
Eva berättade om vad som hänt sedan förra mötet. Se också ppt-presentation Reglab. 
 

 Styrelse och kansli. Anna Lindberg, som varit ordförande för Reglab i två år, har slutat som 

regionutvecklingsdirektör i Region Norrbotten, vilket innebär förändringar i Reglabs styrelse: 

 Christel Gustafsson, Region Kronoberg, är ny ordförande. 

 Elsmari Julin, regionutvecklingsdirektör i Region Dalarna, är ny ledamot efter Anna 

Lindberg. 

Catarina Lahti är sjukskriven och väntas inte tillbaka före sommaren. Det innebär vissa 

förändringar av Reglabs aktiviteter.  
 

‒ Reglabs årskonferens är flyttad till februari 2022. Konferensen blir i Norrköping med Region 

Östergötland som värd. 
 

‒ Reglabs lärprojekt Regionalt kompetensbehov har genomfört fem digitala workshopar. Målet 

är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om arbetet med prognoser och analyser, och 

användningen av dessa. Huvudtema för senaste mötet i mars var SCBs Trender & Prognoser 

och hur den kan användas för regional analys och dialog. De två återstående workshoparna 

genomförs i höst. Lärprojektet har drygt 70 deltagare från 26 organisationer. 
https://www.reglab.se/projekt/regionalt-kompetensbehov/ 
 

‒ Lärprojektet om regional fysisk planering Platsens betydelse har genomfört två av fyra 

workshopar. Målet är en fördjupad kunskap om regional planering, med och utan PBL. Temat 

för den senaste workshopen i april var komplexa planeringsprocesser, bland annat deltog 

RISE-forskaren Heiti Ernits som pratade om komplexa processer och gränsgångare. 

Lärprojektet har drygt 70 deltagare från 25 organisationer. På grund av Catarinas 

sjukskrivning är de två återstående workshoparna flyttade till hösten. 

https://www.reglab.se/projekt/platsens-betydelse/ 
 

‒ Lärprojektet Regional brytningstid har genomfört fem av sju tematräffar. Vid senaste träffen i 

april var temat ”Omställning till ett hållbart samhälle”, dessförinnan ”Regionalt ledarskap”. 

Det digitala formatet med seminarier, workshopar och hemuppgifter fungerar mycket bra; 

engagemanget för lärprojektet är stort – på seminariedelen deltar 150-200 personer och många 

är involverade i arbetet med hemuppgifter. Delar av samtalen och föreläsningarna i Regional 

brytningstid delas också på Reglab play för användning i andra sammanhang. Lärprojektet 

avslutas i september med ett framsyns- och demokratitema. 26 organisationer deltar i 

lärprojektet. 

https://www.reglab.se/projekt/regional-brytningstid/ 

Tema 5: https://www.reglab.se/aktiviteter/regional-brytningstid-tema-5/ 

 

 Den 23 april bjöd Reglab in till digital lärresa i Hamburg. Studiebesöket var en test av 

livesända studiebesök för gemensamt lärande, och presenterade Hafencity – ett av Europas 

https://www.reglab.se/projekt/regionalt-kompetensbehov/
https://www.reglab.se/projekt/platsens-betydelse/
https://www.reglab.se/projekt/regional-brytningstid/
https://www.reglab.se/aktiviteter/regional-brytningstid-tema-5/


 

   
 

största stadsutvecklingsprojekt. Ca 70 personer deltog. 

https://www.reglab.se/aktiviteter/larresa-till-hamburg/ 
 

 Analytikernätverket ska träffas den 20 maj. På programmet: Samhällsekonomiska 

konsekvensanalyser. 

https://www.reglab.se/aktiviteter/analytikernatverket-20-maj/ 
 

 Utvärderingsnätverket träffas den 25 maj för första gången på länge, bland annat för att 

diskutera: Hur utvärderar vi utmaningsdrivet? 

https://www.reglab.se/aktiviteter/utvarderingsnatverket-25-maj/ 
 

 På Reglabs senaste styrelsemöte diskuterades Kompetensförsörjningsdagarna som är ett 

samarrangemang mellan Reglab, Tillväxtverket, SKR, Näringsdepartementet och 

Arbetsförmedlingen. Det startade som ett nätverk inom Reglab, men är i dag en 

tvådagarskonferens två gånger om året.  

Styrelsen diskuterade Reglabs fortsatta engagemang och var enig om att kompetensförsörjning 

är ett viktigt regionalt sakområde, men Kompetensförsörjningsdagarna är inte en prioriterad 

aktivitet för Reglab. Dagarna är en väl etablerad mötesplats och Reglabs resurser ska i första 

hand gå till lärprojekt och gemensam utveckling. 
 

 Utvärdering. På styrelsemötet diskuterades också den kommande externa utvärderingen av 

Reglabs verksamhet, som ska genomföras under 2021-22. Inriktningen för utvärderingen ska 

vara framåtsyftande; den ska göra en genomlysning av de digitala erfarenheterna och innehålla 

förslag och rekommendationer som blickar framåt. 
 

 BRP+. Den tvååriga utvecklingsprojektet BRP+ är avslutat och samtliga delmål är uppnådda. 

 Ägarskapet har utretts och diskuterats. Från och med 2021 är Tillväxtverket 

systemägare för BRP+. 

 Systemet förvaltas nu av Kolada.se och är helt integrerat i Koladas webbtjänst, öppet 

tillgängligt för alla.  

 En översyn har gjorts av de subjektiva måtten, som integrerats i systemet. 

 En översyn har gjorts av hållbarhetsindikatorerna (kapitalstockarna), som har 

integrerats i systemet. Det innebär också att BRP+ har en tydligare koppling till 

Agenda 2030. 

 Den tekniska rapporten är uppdaterad med samtliga förändringar, teoretiska 

resonemang och nytillkomna indikatorer. 

 Allt kommunikationsmaterial är på gång att uppdaterats. BRP+- har fått en logotyp 

och ett eget grafiskt program. 

 I december presenterades en ny analysrapport: Håller utvecklingen i Sveriges 

regioner? som fokuserar på hållbarhetsindikatorerna. Rapporten har presenterats för 

BRP+-nätverket och vid ett fullsatt lärpass på [pleis]-konferensen i februari. 

Utvecklingen av BRP+ går nu vidare i Tillväxtverkets regi, med Reglab som samverkanspart. 

 

Workshop: Utveckling av Reglab play  

I februari lanserade Reglab sin nya tjänst Reglab play för återanvändning av inspelat material. 

Medlemsgruppen diskuterade hur Reglab play bör utvecklas för att vara till nytta för medlemmar och 

partner. Några av inspelen var: 

 Reglab play kan fungera som introduktion för nyanställda – och för nya förtroendevalda. 

 Kan användas för bra exempel och metodstöd: ”Så här gör vi”. 

 Tydliggöra målgrupper för olika filmer; lägga till taggar för sökbarhet. 

 Bra systematik och struktur behövs. 

 Kvalitetssäkring och standardisering av materialet. 

 Varje region behöver göra sin hemläxa: hur jobbar vi med Reglab play? 

 Alla har ett ansvar att sprida materialet, och att bidra med eget material.  

https://www.reglab.se/aktiviteter/larresa-till-hamburg/
https://www.reglab.se/aktiviteter/utvarderingsnatverket-25-maj/


 

   
 

 Reglab play ska inte ersätta Reglab-miljön där kolleger träffas. 

Läs hela sammanfattningen i dokumentet Sammanfattning ws Reglab play. 

 

Idémöte: Nya Reglab-aktiviteter  
Eftermiddagen ägnades åt idémöte inför kommande aktiviteter. 51 idéer presenterades och 

diskuterades, samtliga förslag finns på medlemsgruppens webbsida. Där finns också resultatet av 

medlemsgruppens prioritering, i dokumentet Resultat prioritering 6 maj.  

Fem huvudområden är prioriterade för kommande aktiviteter. 

 Styra och leda för hållbar omställning.  

 En ny nationell strategi – vad betyder det för regionerna? 

 Omställning och hållbarhet. 

 Nya arbetssätt.  

 Regional planering.  

Under hösten kommer Reglabs kansli att påbörja planeringen av nya aktiviteter.  

Nästa möte 
Nästa möte i Medlemsgruppen blir tisdag den 19 oktober, kl. 9-12, med gemensam lunch efteråt för 

alla som vill. Vi ses digitalt. 

 

 

Samtliga presentationer finns på Medlemsgruppens webb. 

https://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote-6-maj/
https://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote-6-maj/

