
 

  
  
  
  

Reglab styrelsemöte 22 mars 2018   180324  

Protokoll 
 
Närvarande: Anna Lindberg (ordf.), Andreas Capilla, Åsa Bjelkeby, Katrien Vanhaverbeke Ulrika Bertilsson, 
Christel Gustafsson och Per-Anders Hillgren. Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Karin Botås. 

 
1. Inledning 

Anna Lindberg, ny ordförande för Reglab, hälsade alla välkomna till mötet och den 

kommande arbetsperioden. 

 
2. Val av justerare 

Till justerare valdes Åsa Bjelkeby. 

 
3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

 
4. Reglab ‒ så funkar det 

Eva gjorde en kort introduktion till Reglab för de nya ledamöterna, se ppt Presentation. 

Samtliga styrdokument finns att hämta på Reglabs webb.  

 

5. Nuläget i verksamheten ‒ rapport 
Eva och Karin informerade om: 
 

‒ Årskonferens 2018 i Umeå som uppfattas som mycket lyckad. Temat var ”Regional 

attraktionskraft 2050”. Det fanns en tydlig koppling till framsynsprocessen, bland 

annat med presentation av Framsynsgruppens fyra scenarier. De 24 lärpassen höll hög 

kvalitet. Nästan 400 personer deltog och gav generellt mycket positiva utvärderingar 

av årskonferensen.  
 

‒ Verksamhetsplan 2018. De viktigaste aktiviteterna under 2018 är: 

o Lärprojektet Digital verksamhetsutveckling som startade i februari. 

o Lärprojektet BRP+ som startar i maj.  

o Framsynsprocessen Region 2050: 

‒ Framsynsgruppen ws 3 och 4 

‒ Ledarseminarier 5 och 6 

‒ Hemarbete i de deltagande organisationerna 

‒ Fördjupning inom olika sakområden 

‒ Kommunikation 

‒ Uppföljning/följeforskning 

o Beslutsprocessen som rör Reglab efter 2019. 
 

I övrigt löper verksamheten som tidigare med pågående lärprojekt och nätverk, kommande 

årskonferens mm. 

I en diskussion om implementering av BRP+ önskar styrelsen förstärka projektledningen med 

en regional representant på ledningsnivå. 

 

6. Region 2050 ‒ information och diskussion 
Styrelsen är också styrgrupp för framsynsprocessen Region 2050.  

Eva rapporterade om nuläget i halvtid (se ppt Presentation), och avslutade med några 

slutsatser: 

http://www.reglab.se/reglabs-styrdokument/


 

  
  
  
  

 De flesta organisationerna är igång med ett eget arbete, i någon form. Sammantaget 

finns ett stort engagemang för framsynsarbetet. 

 Det första året har visat på svårigheterna att prata om framtiden – det finns ett 

motstånd mot att diskutera ”möjliga framtider”, framsynsdiskussionerna uppfattas i 

vissa sammanhang som spekulativa och oseriösa.  

 Region 2050 är en process, som ska resultera i en utvecklad förmåga, en ökad 

kapacitet att planera för oväntade händelser i framtiden. Det finns en osäkerhet kring 

”Vad är resultatet?” som är viktigt att jobba vidare med under året. 

 Region 2050 ligger rätt i tiden – stora teknikskiften som påverkar regionernas 

utveckling är att vänta de närmaste 10-20 åren; det finns också en efterfrågan på nya 

mer flexibla arbetsformer, för offentlig sektor. 
  

Arbetet under 2018 kommer att fokusera på: 

 Att genomföra de planerade aktiviteterna med hög kvalitet. 

 Att följa hemarbetet och fånga in resultaten. 

 Att tydliggöra och återrapportera resultatet av framsynsprocessen. 

 Att planera för nästa steg i processen – till exempel ett nätverk. 
 

Styrgruppen skickade med en rekommendation för det fortsatta arbetet:  

Det blir inga gemensamma aktiviteter för regionala politiker i Region 2050, men styrgruppen 

rekommenderar alla att involvera sina regionala politiker i framsynsaktiviteter på hemmaplan. 
 

Kansliet fick också i uppdrag att till nästa möte redovisa hur resultatet från processen kommer 

att se ut och kommuniceras. 

 

7. Reglab efter 2019 ‒ information och diskussion 
Reglabs nuvarande projektperiod avslutas i juni 2019. Under året ska ägarna fatta beslut om 

avslut/fortsättning. Processen leds av styrelsen. 
 

Anna beskrev hur processen under året är tänkt. Styrelsen godkände att arbeta på detta sätt (se 

ppt Reglab efter 2019). 
 

Som ett underlag i processen efterlyste styrelsen input från medlemsgruppen kring de frågor 

som finns i presentationsmaterialet. Frågorna kommer att diskuteras på medlemsmötet den 10 

april. 

 
8. Kommande möten 

Datum för årets styrelsemöten fastslogs: 

 13 juni kl. 10-17  

 15 aug kl. 13-16 

 22 nov kl. 13-16 

 
9. Avslut 

Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 

 
 
 
Anna Lindberg   Åsa Bjelkeby 

Ordförande   Justerare 


