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Närvarande: Magnus Persson (ordf.), Anna Bünger, Carin Daal, Daniel Örtqvist, Niklas 

Gandal och Lars Christensen. 

Anmält förhinder: Carina Åberg, Daniel Forslund och Christer Östlund. 

Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Fredrik Rakar. 

 
 

1. Inledning 

Magnus Persson hälsade den nyvalda styrelsen välkommen till sitt första möte.  
 

2. Nuläget i verksamheten 

Eva och Fredrik berättade om de viktigaste händelserna sedan förra styrelsemötet: 

o Årskonferensen 2014 var ett lyckat arrangemang, med många deltagare och ett 

uppskattat program. Deltagarnas utvärderingar är mycket positiva. Även de 

styrelseledamöter som deltog var mycket positiva till årskonferensen. Ett 

gemensamt intryck är dock att workshoparna till nästa år måste bli mer 

interaktiva och dialoginriktade.  

o Utvecklingsprojektet Indikatorer för regional kompetensförsörjning avslutas 

den 20 mars. Eva förvarnade om att vi kan förvänta oss önskemål om fortsatt 

gemensamt utvecklingsarbete. Den framtida förvaltningen av indikatorpaketet 

måste också lösas. 

o Innovationsindex 2013 lanserades på årskonferensen, en uppdaterad mätning 

av regionernas siffror. Nytt för i år är en webbaserad presentation, där varje 

region kan följa sin utveckling. 

o Kansliet genomför en tvådagars processledarutbildning (möten, dialoger, 

nätverk) för SKLs personal. Utbildningen är en pilot, som kan användas i fler 

sammanhang. 

o Planeringen för flera kommande lärprojekt/aktiviteter är igång: 

− Regional fysisk planering startar i maj. Samarbetspartner är Boverket 

och Tillväxtverket. 

− Inbjudan till Smartare regioner, om smart specialisering och regionala 

innovationsstrategier, är ute. Serien är ett samarbete med Tillväxtverket 

och Vinnova. Ett tiotal regioner är anmälda. Första seminariet är den 3 

april. 

− Utvärdering blir 2-3 seminarier med fokus på effektutvärdering. 

− Kulturella och kreativa näringar. En första träff med arbetsgruppen 

planeras inom kort. 



        

− En workshop för att utveckla regionernas återrapportering av 

villkorsbrevet ska genomföras i samarbete med Näringsdepartementet 

under våren.  

− En workshop om flernivåstyrning ska genomföras i höst tillsammans 

med Region Västerbotten. 

− Forskarforum 2014 genomförs i Göteborg i sept/okt, tillsammans med 

Västra Götalandsregionen. Temat blir troligen ”reindustrialisering”. 

 
3. Utbildningar för regionala utvecklare 

Kansliet har i uppdrag att skapa en ”högskolekurs före regionala utvecklare”, i 

samarbete med ett eller flera lärosäten. Tillsammans med en arbetsgrupp har kansliet 

tagit fram ett förslag, som innehåller tre varianter av utbildningar (se bilaga 1). 

Styrelsen diskuterade förslaget och landade i följande synpunkter: 

− Att skapa gemensamma utbildningar inom området regional utveckling 

är en viktig fråga för medlemmarna. Det finns ett stort behov av stöd 

för kunskapshöjande insatser till olika målgrupper. 

− Alla tre utbildningar (A, B, C) i förslaget är intressanta och relevanta 

att gå vidare med. 

− Mest prioriterat är förslag C – en högskoleutbildning på avancerad 

nivå. Kansliet bör gå vidare och diskutera med ett eller flera lärosäten 

om att i sitt ordinarie utbud skapa en utbildning i regional utveckling på 

avancerad nivå. 

− Förslag A (eventuellt också B) bör också genomföras och finnas med i 

kommande verksamhetsplan. 

 
4. Reglab-partner – beslut 

Förfrågan om att bli Reglab-partner har kommit från Mälardalsrådet, Myndigheten för 

Tillväxtanalys och Näringsdepartementet. 

Styrelsen beslutade att godkänna Boverket och Näringsdepartementet som nya 

Reglab-partner. 

Styrelsen ajournerade frågan om partnerskap för Tillväxtanalys till nästa möte. 

Styrelsen vill föra en diskussion med Tillväxtanalys om att i stället bli medlem i 

Reglab.  

 
5. Reglab efter 2015 

Ordförande introducerade styrelsens uppdrag att utreda permanentningen av Reglabs 

verksamhet efter juni 2015.  

Vid sitt nästa möte, den 15-16  maj, ska styrelsen utarbeta ett förslag till Reglabs ägare 

om den framtida verksamheten – inriktning och organisering. Fram till dess har 

ordförande och verksamhetsledare i uppdrag att föra en diskussion med samtliga ägare 

om vilken organisationsform medlemsorganisationerna föredrar. 
 

Tidplanen för utredningen ser ut så här: 

 12 mars: Styrelsemöte − utredningsstart. 

 Möten med SKL, Vinnova, Tillväxtverket. 

 29 april: Diskussion o förankring i regiongruppen. 

 15-16 maj: Styrelseinternat − strategisk diskussion.  

 20 aug: Styrelsemöte − beslut om förslaget. 

 Okt: Extra ägarmöte – beslut om fortsättningen. 



        

 12 nov: Styrelsemöte − beslut om vp 2015. 

 

 
6. Styrelsens årsplan 

Datum för kommande möten är: 

 15-16 maj. Vi träffas kl 18 den 15 maj och avslutar kl 15 den 16 maj. 

 20 augusti, kl 13-16. 

 12 november, kl 13-16. 

 

 
7. Avslut 

Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 


