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Reglab Medlemsgruppsmöte 16 mars 2016 
Mötesanteckningar 

 

 
Närvarande: Magdalena Berglin, Region Gävleborg (mötesordförande), Ulrika Bertilsson, Region Halland, Shara Unneberg, 
Regionförbundet Uppsala län, Peter Åslund, Region Örebro län, Fredrik Berglund, SKL, Margareta Nitz Sköldborg, 
Stockholms läns landsting, Niklas Gandal, Region Västerbotten, Hans Nylund, Norrbottens läns landsting, Ulf von Sydow, 
Region Jämtland Härjedalen, Helena Hanno Enochson, Region Dalarna, Maria Johansson, Västra Götalandsregionen, 
Monika Kväl, Tillväxtverket, Rebecca Engström, Vinnova, Mikael Gustafsson, Region Jönköping, Anders Olsson, Region 
Värmland, Anna Bjärenlöv, Region Skåne, Sara Nilsson, Region Kronoberg, Lotten Carlsson, Region Östergötland, Karin 
Botås och Eva Moe, Reglab (sekr). 
 
Frånvarande: Region Blekinge, Region Gotland, Regionförbundet Sörmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget 
Västmanland, Regionförbundet Kalmar, Kommunförbundet Sthlms län. 
 
Gäster: Lisbet Mellgren, SKL, Anna Norin, Region Västerbotten. 

 

 

 
Inledning 
Mötesordförande Magdalena Berglin, Region Gävleborg, hälsade välkommen till Reglabs 

medlemsgruppsmöte. 

 

Läget i regionfrågan 
Lisbet Mellgren, SKL, presenterade nuläget i regionfrågan, dvs arbetet för att skapa färre och större 

regioner i Sverige (se ppt). Därefter diskuterade gruppen hur en eventuell regionförstoring kommer 

att påverka arbetet i regionerna och Reglabs arbete. 

 

Reglab – nuläget i verksamheten 
Eva och Karin berättade om viktiga Reglab-aktiviteter just nu: 
 

− Lärprojektet Jobbregionen är avslutat och har engagerat många. Sammanlagt har ca 80 

personer deltagit. Fokus har varit regionernas roll inom arbetsmarknadspolitiken och det har 

varit en mycket bra diskussion om olika perspektiv på regionens roll. 
 

− Den nya databasen för matchningsindikatorerna är på plats och den 5 april träffas alla 

inblandade för demonstration och officiell lansering. Läs mer på 

http://www.reglab.se/kompetensforsorjning/ 
 

− Samarbetet inom materialteknik mellan Skåne, VGR, Stockholm och Östergötland går vidare. 

Målet är att skapa en gemensam ingång för svenska företag till de stora 

forskningsanläggningarna, som ESS och MAX IV (se ppt).  
 

− Högskolekurs i regional utveckling. Vi har nu en projektledare, Elin Nirjens från Region 

Jämtland Härjedalen, som jobbar 25% för att etablera en högskolekurs på avancerad nivå inom 

ämnet regional utveckling, i samarbete med ett eller flera svenska lärosäten. Projektet 

finansieras till hälften av Tillväxtverket och till hälften av Reglabs (övriga) medlemmar. Det 

innebär en kostnad på 3 000 kr/region (enligt medlemsgruppens beslut i sept. 2015). 
 

− En studie över Nyanländas etablering på arbetsmarknaden startar i maj. Studien har initierats 

inom analytikernätverket. Sista anmälningsdag är den 18 mars. Läs mer på 

http://www.reglab.se/integration/ 
 

 

 

 

 

 

http://www.reglab.se/kompetensforsorjning/
http://www.reglab.se/integration/


   
 

 

 

  2 

 

 

− Prioriterade områden för 2016: 

o Integration. Ett lärprojekt är under planering, startar troligen efter sommaren. 

o Näringslivsklimat. En seminarieserie är under planering. Startar troligen före 

sommaren. 

o Fysisk planering. Planeringen har inte startat ännu, men det handlar troligen om ett 

nätverk. 

o Regional nytta. Planeringen har inte startat ännu, men det finns idéer dels om ett 

seminarium kring indikatorer för att mäta regional utveckling, dels en podd med 

politiker som diskuterar regional utveckling. 

o Regional framsyn. Planeringen startar med medlemsgruppens workshop. 

 

− Nya partner. På nästa styrelsemöte beslutas om två nya Reglab-partner: Studieförbunden och 

norska Distriktssentret. 
 

− Reglabs verksamhetsplan. På medlemsmötet i februari diskuterades hur verksamheten i 

Reglab kan expandera utan att vi anställer fler personer. Kansliet jobbar nu med flera olika 

spår för att kunna leva upp önskemålen om att driva mer avancerade utvecklingsprojekt: att 

skapa ett fastare nät av konsulter med god kännedom om Reglab, att hyra in medarbetare från 

medlemmarna på deltid i specifika projekt, och att utbilda intresserade medlemmar i 

processledning och dialog. 

 
Förslag nytt lärprojekt  
Västra Götalandsregionen har lämnat in ett förslag till ett nytt lärprojekt: Regional 

livsmedelsutveckling och landsbygdspolitik. Förslaget diskuterades i gruppen och det finns ett stort 

intresse för frågan. Gruppen beslutade att kansliet tillsammans med initiativtagarna ska arrangera en 

mindre aktivitet – ett seminarium eller en workshop – för att i ett nästa skede eventuellt skapa ett 

lärprojekt. 

 

Deltagande i lärprojekt 
Omsättningen av deltagare har varit ovanligt stor i flera lärprojekt det senaste året. Jobbregionen har 

till exempel haft 80 deltagare sammanlagt, men bara 20 personer deltog vid alla möten. Problematiken 

är känd och diskuterad tidigare – det handlar om en balansgång mellan att vara öppen för så många 

intresserade som möjligt, och att skapa en bra lärprocess för alla deltagare. 

I diskussionen poängterade medlemsgruppen kontaktpersonernas ansvar för att informera om 

förutsättningarna för Reglabs aktiviteter. I kommande inbjudningar ska kansliet också tydligt 

informera om förutsättningarna och att en person från varje organisation fortsättningsvis ska vara 

ansvarig för ”sin grupp” och dess deltagande. 

 

Uppdatering av Reglabs maillista 
Reglabs nyhetsbrev går ut till en maillista med ca 2 000 adressater. Listan har inte uppdaterats på 

länge, därför uppmanas samtliga kontaktpersoner att skicka in en aktuell lista över alla personer i den 

egna organisationen (och eventuella samarbetspartner) som ska ha Reglabs nyhetsbrev.  

 

Gemensam finansiering utöver budget 
Vid ett fåtal tillfällen har Reglabs medlemmar finansierat speciella satsningar utöver ordinarie budget. 

Hittills handlar det om två tillfällen: finansieringen av databasen för matchningsindikatorerna och 

projektledaren för högskolekursen i regional utveckling. På initiativ av Ulf von Sydow, diskuterade 

gruppen principerna för dessa finansieringar. Ulf presenterade också ett förslag för gemensam 

finansiering som kan användas som modell i framtiden. 
 

Medlemsgruppen beslutade att skjuta frågan om gemensam finansiering till styrelsen för beslut. 

Medlemsgruppen skickar med följande rekommendation till styrelsen: 

http://studieforbunden.se/
http://distriktssenteret.no/
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− Medlemsavgiften är basen för finansiering av Reglabs aktiviteter. Särskild finansiering är 

undantag och handlar om specifika satsningar som berör alla medlemmar. 

− Vid särskilda insatser utöver budget bör nuvarande finansieringsmodell, dvs den modell som 

styr medlemsavgiften, användas. 

 

BRP+ − det nya mätsystemet och implementeringen i regionerna 
Anna Norin, projektledare för BRP+, berättade om nuläget i utvecklingsprojektet och den fortsatta 

processen (se ppt). Det system som lanserades i januari är en prototyp, som ska förankras och 

utvärderas under det kommande året.  

Nästa möte i arbetsgruppen är den 31 mars. Efter sommaren planeras informationsmöten och 

erfarenhetsutbyte, både för regionala utvecklare, politiker, och nationella myndigheter. Eventuellt 

också en studiecirkel/lärprojekt som fördjupar sig i användningen av indikatorerna. 

 

Effektutvärdering av Reglab 
Effektutvärderingen av Reglab, som gjorts av Ramböll consulting AB, är avslutad och en rapport finns 

nu tillgänglig. Eva gjorde en kort presentation av utvärderingen, därefter diskuterade gruppen hur 

utvärderingen kan användas i medlemsorganisationerna – både för rapportering och återföring, och 

som inspiration och metodik i andra utvecklingsprojekt. 

  
Workshop: Regional framsyn 
Sista timmen diskuterades förslaget att göra en regional framsyn under 2016: Vilka behov ska 

framsynen fylla? Vad ska den användas till? Vem är målgrupp? Vilken tidshorisont är rimlig? 
 

Många idéer och tankar lyftes under dialogen. Det fanns samstämmighet i gruppen om: 

− Behoven 

o Skapa beredskap 

o Få ett diskussionsunderlag 

o Utmana och provocera 

o Diskutera regionala konsekvenser av olika scenarier 

− Innehållet 

o Lära sig mer om framsynsmetoder 

o Öka kunskapen inom olika sakområden, som till exempel innovationsinfrastruktur, 

kompetens och arbete.  

− Metod 

o Scenarier 

− Målgrupp 

o Regionala tjänstemän 

o En bredare grupp: ledande tjänstemän, politiker, regeringskansliet, tjänstemän,  

− Tidshorisont 

o Tidigast 2030. 

 

Nästa möte i medlemsgruppen 

Höstens idé- och medlemsmöte blir onsdag den 14 september. 

 

Avslutning 

Mötet avslutades av Magdalena Berglin. 

 

Obs! Samtliga presentationer och dokument finns att hämta på medlemsgruppens hemsida.  

http://www.reglab.se/medlemsgruppen/?p=1522

