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Protokoll 

 

Närvarande: Helena Nilsson (ordf.), Inger Gustafsson, Anna Bünger, Andreas Capilla, Anna Sandström och 
Ulrika Bertilsson. Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Sunny Sandström. 

 

 

1. Inledning 
Ordförande hälsade välkommen, särskilt till de nya ledamöterna: Andreas Capilla och Ulrika 

Bertilsson.  

 
2. Val av justerare 

Till justerare valdes Andreas Capilla. 

 
3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

 
4. Nuläget i verksamheten – rapport 

Eva och Sunny rapporterade om nuläget i Reglabs verksamhet: 

– Personalsituationen. Sunny Sandström från Region Kronoberg vikarierar för Karin 

Botås som är barnledig under 2017. En projektassistent, Anton Ternström, är 

projektanställd under 2017, framför allt för arbete med framsynsprocessen Region 

2050. 
 

– Årskonferensen 2017 genomfördes i Gävle den 8-9 februari med rekordmånga 

deltagare, 400 st. Temat framsyn ”Vart är vi på väg?” engagerade många och 

utvärderingarna är över lag mycket positiva. Högst betyg får som alltid lärpassen dag 

två, men också talarna Angela Wilkinson och civilminister Ardalan Shekarabi 

uppskattades. Region Gävleborg stod för ett fint värdskap och en fantastisk 

middagsupplevelse. Nästa årskonferens genomförs i Umeå den 14-15 mars 2018. 
 

– Studien om integration: Platsens betydelse för utrikes föddas etablering på 

arbetsmarknaden är avslutat. Resultatet presenterades vid ett lärpass på 

årskonferensen. Slutrapporten finns att ladda ner från Reglabs webb. 
 

– Lärprojektet Integration – regionens roll avslutas sista veckan i mars i Norrköping. 
 

– Utvecklingsprojektet BRP+ går vidare med implementering av systemet. Under året 

pågår flera parallella aktiviteter: 
 

o En arbetsgrupp under ledning av Anna Norin, Region Västerbotten, gör en 

översyn av indikatorerna. Översynen beräknas vara klar i maj. 

o De första visualiseringarna av systemet finns nu att ta del av på 

specialwebben: www.brpplus.se 

o En pilotworkshop har genomförts i Region Skåne, fokuserad på hur regionen 

bäst kan använda BRP+-materialet.  

http://www.brpplus.se/


 

  
  
  
  

o Webbsändningar med presentation av BRP+ och hur det kan användas av 

regioner och kommuner planeras. 

o En gemensam djupare analys av materialet planeras, men är ännu inte 

beslutad och finansierad.  
 

– Utvecklingsprojektet Matchningsindikatorerna – analys har startat. Syftet är att göra 

en gemensam fördjupad analys av indikatorerna, samt att skapa en handledning för 

hur materialet kan användas. 
 

– Forskarforum 2017 blir ett samarrangemang mellan Reglab, Luleå tekniska 

universitet, Tillväxtverket och CRS i Karlstad, efter samma modell som förra årets 

Forskarforum. Temat blir digitalisering. 
 

– Nätverken: 

o Kompetensförsörjningsdagarna får besök av gymnasie- och 

kunskapslyftsminister Anna Ekström på sitt nästa möte i april. 

o Analytikernätverket har tema smart specialisering på sitt nästa möte i mars. 

o Det nya nätverket Ung region har haft sitt första möte i januari. 

o Det nya RUS-nätverket har haft sitt första möte i januari – med stor 

uppslutning och ett stort engagemang. Nätverket har kopplingar till andra 

Reglab-aktiviteter som Region 2050 och BRP+. 

o Det nya nätverket Fysisk planering har sitt första möte i maj. 

 

5. Högskoleutbildning för regionala utvecklare – rapport  
Eva rapporterade att medlemsgruppen beslutat att inte gå vidare med förslaget Högskolekurs i 

regional utveckling. För att gå vidare med pilotprojektet behövdes stöd från 80% av 

regionerna, och så var inte fallet: 15 medlemmar har svarat positivt på förslaget, 7 är negativa.  
 

Efter detta besked har ett nytt förslag presenterats av Karlstads universitet (se bilaga 1). 

Styrelsen beslutade att inte heller gå vidare med detta förslag, med motiveringen att de 

regioner som sagt nej till pilotkursen på grund av brist på tid och pengar, förmodligen inte 

heller är intresserade av det förnyade förslaget. 
 

Styrelsen menade dock att när Region 2050 är genomfört, kan det finnas ett förnyat intresse 

för en gemensam högskolekurs och frågan kan väckas igen under 2018. 

 

6. Nya partner – beslut 
Styrelsen beslutade att godkänna tre nya partner till Reglab: 

– Norrbottens kommuner 

– Ramböll management consulting 

– Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

 

7. Digitalisering – diskussion 
Under 2017 är digitalisering ett prioriterat område för Reglab. Inför planeringen av 

kommande aktiviteter hade styrelsen en inledande diskussion. Viktiga synpunkter var: 

– Reglabs aktiviteter bör handla om regionernas roll och uppdrag i genomförandet 

av digital agenda. 

– En viktig fråga är: Vad innebär det regionala ledarskapet kopplat till digital 

agenda? 

– En annan viktig fråga är ökad digital delaktighet. 

– I planeringen bör kansliet stämma av med Tillväxtverket och SKL, som har 

många aktiviteter inom området. 

– Digitalisering är också en naturlig del av Region 2050-processen. 



 

  
  
  
  

 

8. Region 2050 – styrgrupp  
Eva rapporterade om nuläget i framsynsprocessen Region 2050. 

– Framsynsprocessen är igång, Årskonferensen i Gävle var ett bra avstamp, där 

huvudtemat var omvärldsspaning. 
 

– Ett internt projektteam har formats, med Reglabs kansli, Magnus Jörgel från 

Region Skåne och Anders Tollmar från Region Gävleborg. Flera konsulter är 

också involverade, bland annat inom kommunikation. 
 

– Huvudkonsult för designen av workshop 1 och 2 är finska Demos. Planeringen av 

workshop 1 och 2 har startat och fungerar bra hittills. 
 

– Reglab har blivit medlem i Copenhagen Institute for Futures Studies, som också 

kommer att delta som konsulter och inspiratörer i processen. 
 

– Inbjudan gick ut till alla medlemmar i januari. De flesta anmälningarna till 

Framsynsgruppen har kommit in. En första information har gått ut till deltagarna 

(bilaga 2). 
 

– Det första ledarseminariet genomfördes den 9 februari. Ett 20-tal chefer deltog. 

Gäst var Angela Wilkinson, tidigare chef för Strategic Foresight på OECD. En 

viktig utmaning som lyftes av chefsgruppen är involveringen av regionala 

politiker. Tre ytterligare möten är inbokade under 2017.  
 

– Kansliet har besökt några regioner och genomfört workshopar kring deras 

deltagande i Region 2050, bland annat Västra Götalandsregionen och Kalmar. 
 

I diskussionen betonade styrgruppen: 

– Vikten av noggrann planering för det första politikerseminariet ‒ datum, inbjudan 

etc. Det första seminariet bör ha fokus på omvärldsspaning. 
 

– Region 2050 är ett intressant case för forskare inom regional utveckling. Reglab 

kan erbjuda forskare inom området möjligheten att följa projektet. 

 
9. Övriga frågor 

Eva rapporterade att kansliet har träffat Kommunförbundet Stockholms län för en dialog om 

deras medlemskap i Reglab. KSL ser över sina externa åtaganden, men har ännu inte fattat 

något beslut när det gäller Reglab. 

 
10. Kommande möten 

Styrelsens möten 2017: 

 Onsdag den 30 aug kl. 13-16. 

 Torsdag den 30 nov kl. 13-16. 

 

11. Avslut 
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

Helena Nilsson   Andreas Capilla 

Ordförande   Justerare 


