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Protokoll 

 

 

Närvarande: Bertil Törsäter (ordf.), Lars Christensen, Stefan Renlund, Christer Östlund, 

Carina Åberg, Jenni Nordborg, Håkan Ylinenpää, Helena Nilsson och Eva Moe (sekr). 

Magnus Persson deltog på telefon f r o m punkt 4. 

Gäster: Per-Erik Ellström och Fredrik Rakar deltog under punkt 2. 

 

 
1. Inledning 

Ordförande hälsade alla välkomna.  

Styrelsen beslutade att flytta diskussionen om utvärdering till nästa möte, då det också 

ska fattas beslut om halvtidsutvärdering av Reglab. 

 
 

2. Lärande i utvecklingsarbete 

Per-Erik Ellström Linköpings universitet och Helix, höll en kort föreläsning om 

lärande i utvecklingsarbete (se presentationen, bilaga 1), därefter följde en diskussion 

om lärande i organsiationer. 

 

 
3. Nuläget i verksamheten 

Eva Moe rapporterade de viktigaste händelserna sedan förra styrelsemötet: 

 

o Lärprojektet Den demografiska utmaningen har startat, drygt 40 personer 

deltar, från 15 medlemmar. Samarbetspartner är Näringsdepartmentet, 

Nordregio och Arena för tillväxt. 
 

o Seminarieserien Smarta regioner om smart specialisering avslutas den 13 nov 

med temat Social innovation. Serien har haft drygt 50 deltagare från17 

medlemmar. Serien är ett samarbete med professor Anders Lundström från 

Mittuniversitetet. 
 

o Lärprojektet Innovationsindex har haft en återträff i september, där deltagarna 

berättade att index redan är ett använt och uppskattat verktyg. Just nu pågår en 

diskussion om en gemensam vidareutveckling av index. 
 

o Reglabs har tillsammans med Tillväxtverket tagit fram skriften Regionala 

innovationer − en introduktion till begrepp, praktik och politik. Skriften riktar 

sig till alla som arbetar med regionala innovationsfrågor. 
 

o Dokumentationen från seminarieserien Fysisk planering är klar och delades ut.  
 



        

o Utvecklingen i nätverket Innovationsupphandling har varit långsammare än 

planerat och projektet kommer inte att genomföra alla de aktiviteter som 

ursprungligen planerades. Projektplan och budget har därför reviderats, i 

samråd med Vinnova som är finansiär av projektet. 
 

o SKL har tagit initiativ till forskarstudien Kommunernas region, och Reglab 

medfinansiär. Rapporten ska beskriva hur kommunernas inflytande 

organiserats vid regionbildningen på olika håll i landet. Studien kommer bland 

annat att presenteras på Reglabs årskonferens. 
 

o Medlemsmötet i september var ett idémöte inför 2013. 27 förslag till 

kommande aktiviteter presenterades och diskuterades. Mötet prioriterade åtta 

förslag inför 2013 (Se bilaga 2). 
 

o Reglabs första Forskarforum genomförs den 14 november, ca 40 personer är 

anmälda. Temat är regional innovation. 
 

o Årskonferensen 2013 hålls den 6-7 febr  i Luleå. Tema är: Behöver vi ett 

breddat tillväxtbegrepp? Det finns redan ett stort intresse från medlemmarna 

för att hålla workshopar. 
 

o Eva redovisade det ekonomiska nuläget för Reglab (se bilaga 3). 

 

 
4. Reglab-partner – beslut 

Vid förra mötet bordlades förfrågan från Länsstyrelsen i Västmanland om att bli 

Reglab-partner.  

Kansliet fick i uppdrag att utreda hur många regioner som hittills tagit med sin 

länsstyrelse i någon Reglab-aktivitet. Kartläggningen visar att:  

− Länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland deltagit 

förhållandevis ofta. 

− Länsstyrelsen i Kronoberg, Dalarna, Stockholm och Blekinge deltagit 

någon enstaka gång i Reglab-aktiviteter. 

− Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland, Gotland, Värmland och 

Västerbotten deltog i workshopen om jämställdhetsplan, ett speciellt 

samarrangemang med Tillväxtverket och SKL. 

  

Styrelsen beslutade att i de fyra län där Länsstyrelsen har det regionala 

utvecklingsansvaret, har Länsstyrelsen och landstinget möjlighet att dela på 

medlemskapet i Reglab. 

 

 
5. Verksamhetsplan och budget 2013 – beslut  

Ett förslag till verksamhetsplan för 2013 har skickats ut och diskuterades av styrelsen. 
 

I diskussionen om de strategiska riktlinjerna instämde styrelsen med den föreslagna 

planen (se även bild, bilaga 4): 

− Reglab ska, förutom erfarenhetsutbytet, sträva efter att genomföra 

aktiviteter som syftar till kunskapsutveckling: studier, analys, 

tankesmedja. 

− Det är viktigt att utveckla bra, långsiktiga samarbetsformer med 

forskare inom regional utveckling.  



        

− Reglab ska vara en hemvist för utbildningar som är angelägna för 

medlemmarna, det kan till exempel handla om ”basutbildning för 

regionala utvecklare”. 
 

I diskussionen om aktiviteter, var styrelsen positiv till medlemsgruppens prioritering, 

men tveksam till mängden aktiviteter. 

− Med en högre ambition för de kunskapsutvecklande aktiviteterna kan 

det vara klokt att dra ner något på andra aktiviteter. 

− Samtliga prioriterade aktiviteter är bra och viktiga, men någon bör 

skjutas på framtiden. 

 

Styrelsen tillstyrkte verksamhetsplan och budget för 2013 med följande 

ändringar/tillägg: 

− Styrelsen ska ägna ett möte per år åt strategiska diskussioner och 

Reglabs övergripande mål. 
 

− En större aktivitet under rubriken ”Lärprojekt mm” bör utgå till förmån 

för mer kunskapsutvecklande insatser: studier, analys, tankesmedja.  

Styrelsen överlät till kansliet att utifrån Medlemsgruppens tidigare 

prioritering besluta om vilken aktivitet som kan skjutas på framtiden. 
 

− När Reglab genomför studier och analyser är det viktigt att 

upphandling sker. 

  
6. Kommande möten 

Styrelsen beslutade att träffas vid tre tillfällen under 2013: 

− Den 6 mars på SKL i Stockholm, kl 14-17. 

− Den 29-30 aug i Köpenhamn. 

− Den 13 nov på SKL i Stockholm, kl 14-17. 

 

Reglabs Medlemsmöte (årsmötet) blir den 6 februari i samband med årskonferensen i 

Luleå.  

 
7. Övriga frågor 

På Magnus förslag beslutades att styrelsen vid sitt augustimöte 2013 gör en gemensam 

resa till Köpenhamn för att träffa danska Reglab. På agendan står då också en djupare 

diskussion om övergripande mål och strategier. 

 

Utveckling av klusterområdet. Eva informerade styrelsen om en pågående diskussion 

mellan Reglab, Tillväxtverket och Vinnova om utveckling av klusterområdet (se 

bilaga 5) 

Via Reglabs nätverk Forum för klusterutveckling har ett förslag utarbetats som innebär 

att Reglab blir en nationell nod för stöd till klusterutveckling. I förslaget ska Reglab 

fortsättningsvis ansvara för: 

− Nätverket Forum för klusterutveckling.  

− Utbildning av klusterledare, en fortsättning på den pilotutbildning som 

Reglab genomfört under hösten. 

− Den årliga Klusterkonferensen som t o m 2013 arrangeras av projektet 

Slim, men därefter riskerar att läggas ner. 
 



        

Vinnova och Tillväxtverket är intresserade av att några eller alla av dessa aktiviteter 

får en fastare organisering inom Reglab och är beredda att bidra med finansiering. 

Diskussioner har påbörjats om en passande lösning. 

 

Styrelsen uttryckte sig positivt till idén och till att fortsätta diskussionerna med 

Tillväxtverket och Vinnova. Förutsättningen är dock att uppdraget inte inkräktar på 

Reglabs övriga verksamhet − att finansiering kan ordnas och att rätt person kan 

rekryteras för att genomföra aktiviteterna. 

 

8. Avslut 

Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 


