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Reglab Medlemsgruppsmöte 10 april 2018 
Mötesanteckningar 
 

Närvarande: Elisabet Eriksson, Region Jönköpings län, Lotten Carlsson, Region Östergötland, Magdalena Bergelin, 

Region Gävleborg, Shara Unneberg, Region Uppsala, Susanne Sahlin, Region Västernorrland, Anders Åkerström, 

Region Västmanland, Emil Lindqvist, Storsthlm, Katarina Viberg Hedman, Region Örebro län, Ulf von Sydow, 

Region Jämtland Härjedalen, Lina Holmgren, Region Gotland, Lisbet Mellgren, SKL, Monika Kväl, Tillväxtverket, 

Niklas Gandal, Region Västerbotten, Anders Unger, Region Kronoberg, Eva Moe, (sekr), Karin Botås, och Anton 

Ternström, Reglab. 
 

Frånvarande: Västra Götalandsregionen, Regio Dalarna, Region Norrbotten, Region Skåne, Regionförbundet 

Sörmland, Stockholms läns landsting, Region Halland, Vinnova, Regionförbundet Kalmar län, Region Blekinge. 

(Regionerna Dalarna och Norrbotten har lämnat synpunkter på diskussionsunderlaget) 

 
 
Inledning 
Eva Moe hälsade alla välkomna till medlemsmötet.  

 
Reglab 2015-19: Utvärdering ‒ workshop  
Som en del i utvärderingen av Reglabs projektperiod 2015-2019 diskuterade medlemsgruppen 

synpunkter på Reglabs verksamhet under de två senaste åren. Diskussionen, som leddes av 

Carin Daal, GivAkt, är en komplettering till tidigare utvärderingar av Reglabs verksamhet. 

Utgångspunkt var ett antal frågor som skickats ut i förväg, se bilaga 1. I diskussionen 

framkom bland annat: 
 

De positiva synen på Reglabs verksamhet från tidigare utvärderingar gäller fortfarande, till 

exempel: 

 Medarbetare som deltar i Reglabs aktiviteter stärker sina kunskaper, lär sig nya 

arbetsverktyg som de också använder. 

 Reglabs aktiviteter är tillgängliga och kostnadseffektiva. 

 Reglab bidrar till att stärka regionernas roll som utvecklingsaktörer. 

 Reglabs aktiviteter har skapat bättre koppling mellan regionerna och till den 

nationella nivån. 

 Reglab har stärkt det regionala utvecklingssystemet som helhet och är en arena för 

flernivåstyre i praktiken. 

Se hela sammanfattningen av tidigare utvärderingar i bilaga 2. 
 

Kompletterande synpunkter från medlemsgruppens diskussion: 

 Lärprojekten fungerar bra och ska prioriteras framför nätverken. 

 Framsynsprocessen Region 2050 är ett utmanande utvecklingsprojekt vars nytta inte 

är omedelbar för alla organisationer, men kan på längre sikt bidra till att utveckla nya 

arbetssätt. 

 Reglabs organisation och styrning fungerar väl. Det finns en potential för Reglab att 

ha en tydligare roll på den nationella arenan. 

 Legitimiteten för Reglab behöver stärkas på nivån 

regiondirektörer/landstingsdirektörer. 

 Reglab tar tillvara medlemmarnas olika intressen, men det finns stora skillnader i 

”mottagarkapaciteten” hos medlemsorganisationerna. Alla förmår inte att ta tillvara 

lärandet och kunskapsutbytet som sker inom Reglab ‒ ”Reglabs styrka och svaghet är 

dess medlemmar”. 
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 Det finns utrymme för att stärka det organisatoriska lärandet i 

medlemsorganisationerna och Reglab bör ha en roll i detta. 

Se också hela rapporten Uppföljning Reglab 2018. 

 

Reglab – nuläge 
Eva och Karin rapporterade om nuläget i Reglabs verksamhet.  
 

 Årskonferensen 2018 genomfördes i Umeå den 14-15 mars, även i år med nära 400 

deltagare. Årskonferensen är en del av framsynsprocessen och hade temat ”Regional 

attraktionskraft 2050”. Utvärderingarna är över lag mycket positiva. Högst betyg får 

som alltid lärpassen dag två, men också de fördjupade samtalen om attraktionskraft 

och presentationerna av Framsynsgruppens scenarier var uppskattade. Nästa 

årskonferens genomförs i Västerås 13-14 mars 2019. 
 

 Resultatet från utvecklingsprojektet Matchningsindikatorer ‒ fördjupad analys blir 

klar i slutet av april. Rapporten presenteras i samband med 

Kompetensförsörjningsdagarna 25-26 april.   
 

 Lärprojektet Digital verksamhetsutveckling har sin andra workshop i Göteborg den 12 

april, i samarbete med RISE Interactive. 20 organisationer deltar i lärprojektet, ca 45 

personer. 
 

 Inbjudan till BRP+ ‒ regionala analyser har skickats ut; första workshopen är den 17 

maj. Lärprojektet riktar sig till analytiker. Vid styrelsens senaste möte beslutades att 

det regionala perspektivet i projektledningen ska förstärkas. 
 

 Region 2050. Eftersom det sannolikt inte blir några gemensamma aktiviteter för 

politiker inom framsynsprocessen, skickar styrgruppen med en rekommendation till 

alla: att involvera politiker i framsynsaktiviteterna på hemmaplan. 
 

 Stad-land är ett prioriterat område för Reglab-aktiviteter under 2018. I en diskussion 

om möjliga infallsvinklar i ett kommande lärprojekt sades bland annat: 

‒ Vi har kommit över dikotomin stad-land. Hur kan man hitta verktyg för att 

visa på det ömsesidiga beroendet? 

‒ Vi kan behöva en konstruktiv dialog kring hur vi jobbar med förändring: Hur 

krymper man hållbart? Hur ligger man steget före? 

‒ Vi borde inte prata stad-land – vi borde bidra till en annorlunda diskussion. 

‒ Diskussionen bör koppla till framsynsprocessen och globala trender – och 

föra ner dem till den lokala nivån. 

‒ Det är viktigt att prata framtidsbilder och vad som krävs i ett längre 

perspektiv. 

‒ Vilka verktyg behöver vi koppla ihop med landsbygdspolitiken, för att kunna 

prata generellt om utvecklingspolitik? 

‒ Landsbygdsfrågorna är en tvärsektoriell fråga. Vi behöver fundera över vem 

som är vår målgrupp och vilka vi vill nå med ett lärprojekt. 

 

Reglab efter 2019: Framåtblick  
Reglabs nuvarande projektperiod avslutas i juni 2019. Under året leder styrelsen processen där 

ägarna ska fatta beslut om avslut eller fortsättning, se tidplanen i bilaga 3.  

Den avslutande delen av dagen diskuterade medlemsgruppen förutsättningarna för Reglabs 

verksamhet i framtiden. Utgångspunkt var ett antal frågor som skickats ut i förväg, se bilaga 1. 

I diskussionen framkom bland annat: 
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 En stor enighet i gruppen om att medlemsorganisationerna har nytta av Reglab och att 

verksamheten bör finnas kvar.  

‒ Reglab gör nytta som medlemsstyrd kompetensförsörjningarena. Uppdraget 

finns inte någon annanstans.  

‒ Efter 2019 kan SKLs uppdrag förändras ‒ då kan det finnas anledning att 

diskutera om Reglab ska hänga ihop med SKL på ett annat sätt. 

‒ Reglab är samhällsekonomiskt effektivt, billigt. 

‒ Reglab har fungerande arbetsformer som är viktiga att värna om. 

‒ Reglab har bidragit till utvecklingen av politikområdet.  

‒ Från det nationella perspektivet är Reglab ett sätt att få direkt input och 

feedback på hur insatser fungerar. 

‒ Genom Reglab lär vi känna kolleger i närområdet, det bidrar till storregional 

samverkan. 
 

 Reglabs verksamhet behöver innehålla både det breda erfarenhetsutbytet i lärprojekt 

och nätverk, men också spetsen i utvecklingsprojekten. 

‒ Var sparsam med nätverken! Många andra aktörer kan driva nätverk. Reglabs 

nätverk ska vara få och prioriterade, gärna tidsbegränsade. 

‒ Utvecklingsprojekten är unika för Reglab. De är viktiga och behöver 

utvecklas, nivån kan höjas ytterligare. Är man en lärande arena ska man också 

bidra till att flytta fronten. 

‒ Årskonferensen är viktig. Den ska behållas i sin nuvarande form. 

Forskarforum kan förändras i riktning mot ett forskarråd, som fungerar som 

bollplank. 

‒ Reglabs verksamhet kan expandera efter 2019 – verksamheten måste inte vara 

några få projekt. 

‒ Det kan vara intressant att förändra styrmodellen i riktning mot mer 

differentierade lärprojekt, dvs en viss del av verksamheten kan vikas för 

”spetsprojekt” som inte lockar alla.  

‒ Utvecklingsområden i ett framtida Reglab: 

o Stödja medlemmarnas organisatoriska lärande. 

o Ett starkare internationellt perspektiv – mer från EU och OECD. 

o 2019 när alla blir regionkommuner, borde Reglab driva minst ett 

”heltäckande” lärprojekt som involverar både regional utveckling och 

hälso- och sjukvård. 

 
Nästa möte i medlemsgruppen 
Nästa möte i medlemsgruppen är onsdag den 12 september.  

 
Samtliga presentationer från mötet finns här. 

 

http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsgrupp-10-april/

