
 

Reglab Medlemsgruppsmöte 12 sept 2018 
Mötesanteckningar 
 

Närvarande: Elisabeth Eriksson, Region Jönköpings län, Anders Åkerström, Region Västmanland, Magnus Jörgel, 
Region Skåne, Niklas Gandal, Region Västerbotten, Monika Jönsson, Region Dalarna, Lotten Carlsson, Region 
Östergötland, Magdalena Berglin, Region Gävleborg, Anders Unger, Region Kronoberg, Tove Cullhed, Region 
Norrbotten, Cecilia Lindahl, Stockholms läns landsting, Per Holmström, Region Örebro län, Monika Kväl, 
Tillväxtverket, Maria Jakobsson, Västra Götalandsregionen, Lisbet Mellgren, SKL, Mattias Nylander, 
Regionförbundet Kalmar län, Catharina Frändberg, Region Sörmland, Eva Moe, (sekr), Karin Botås och Anton 
Ternström, Reglab. 

Frånvarande: Region Jämtland Härjedalen, Storsthlm, Region Halland, Region Blekinge, Region Gotland, Region 
Värmland, Vinnova, Region Uppsala, Region Västernorrland. 

 
Inledning 
Mötesordförande Anders Åkerström, Region Västmanland, hälsade alla välkomna. Gruppen 
gjorde en kort genomgång av läget i regionerna efter valet. 

Reglab – nuläget i verksamheten 
Eva och Karin berättade om nuläget (se också ppt Medlemsgrupppen 12.9.2018):  
 

‒ Lärprojektet Digital verksamhetsutveckling avslutas i Malmö kommande vecka, 
20 organisationer och ett 70-tal personer har deltagit. 
 

‒ Rapporten från utvecklingsprojektet Matchningsindikatorer – analys publicerades 
före sommaren. Den 5 september genomförde Reglab och Tillväxtverket ett 
seminarium om resultaten i rapporten, och ett labb där deltagarna hade möjlighet 
att själva lära mer om indikatorerna. Seminariet var mycket välbesökt, både på 
plats och via webbsändning, med bland annat ett stort intresse från 
Arbetsförmedlingen och Utbildningsdepartementet. 

‒ BRP+. Ett lärprojekt riktat till analytiker pågår under 2018, med fokus på 
fördjupning av de regionala analyserna. Många aktörer intresserar sig för 
systemet, men det återstår fortfarande många steg innan BRP+ är färdigutvecklat 
och implementerat. Under hösten ska Reglabs kansli, tillsammans med 
Tillväxtverket, ta fram en projektplan som beskriver behovet av fortsatta insatser. 
Det handlar om: 

o Ägarskap och förvaltning  
o Utveckla indikatorerna – subjektiva mått 
o Visualiseringar 
o Stöd för implementering, erfarenhetsutbyte 
o Projektledning, samordning, kommunikation 
o Ev. fördjupningar/specialstudier 

 

Reglabs styrelse är numer styrgrupp för BRP+-satsningen. Andreas Capilla, 
regionutvecklingsdirektör i Östergötland, är ansvarig för BRP+ inom styrelsen.  
 

‒ Ett nytt lärprojekt är på väg: Rurban region, som handlar om stad-land-frågan. 
Lärprojektet kommer att utgå från en helhetssyn på frågan, och ett 
framsynsperspektiv. Inbjudan går ut i månadsskiftet sep/okt. 



 

 
‒ Nästa Årskonferens kommer att vara i Västerås den 27-28 mars med Region 

Västmanland som värd. Temat för Reglabs Årskonferens 2019 är MASH UP – 
korsbefruktningar som ett sätt att möta framtidens samhällsutmaningar. På 
årskonferensen kommer också resultatet från Region 2050 att kommuniceras och 
spridas. 

 

Till Årskonferensen efterlyser kansliet: 
• Regionala satsningar som är exempel på korsbefruktning mellan olika 

områden.  
• Forskare som kan berätta mer om korsbefruktning som metod, till 

exempel för innovation. 

Hör av er med tips på mash up-satsningar och forskning/forskare till Eva och 
Karin! 

Region 2050 – rapport 
Workshop 3 i Malmö hade temat Från scenarier till strategi och innehöll bland annat 
”Framtidssäkring av de regionala strategierna”, en övning där deltagarna arbetade med sina 
egna regionala utvecklingsstrategier i ljuset av framtidsscenarierna. På programmet stod också 
”alternativa framsynsmetoder” och flera uppskattade inspiratörer. Många deltagare uttryckte 
att de nya kunskaperna om framsynsarbete nu börjar falla på plats.  

Hemarbetet. Många har genomfört framsynsaktiviteter i sin egen organisation under våren. 
Det handlar om allt från regionala RUS-dagar med framsynstema, till mindre workshopar med 
kolleger och ledningsgrupper. Många har testat de nya metoderna scenarier och backcasting. 
Hemuppgiften från workshop 2 har resulterat i ett stort antal intressanta regionala 
framtidsscenarier, se http://www.reglab.se/aktiviteter/scenarier-hemuppgift/ 

Workshop 4, den 23-25 oktober har temat: Från strategi till experiment. Hur jobba med 
förändring? Sista dagen på workshop 4 är också avslutning för Ledarseminariet. 

Region 2050 presenterades vid konferensen Future in the making som arrangerades av EU 
Joint research center i Bryssel i början av juni. 

2018 avslutas satsningen Region 2050, men styrgruppen har betonat vikten av att fortsätta 
satsningen på framsynskunskap. För att de nya kunskaperna fullt ut ska få fäste och påverka 
medlemsorganisationernas planeringsarbete behövs ett fortsatt stöd från Reglabs sida. 
Förutom slutrapport och utvärdering, kommer aktiviteter för att stödja implementeringen av 
de nya kunskaperna att genomföras under 2019, till exempel:  

‒ Ett nätverk för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna i framsynsgruppen.  
‒ Masterclasses, dvs seminarier på en mer avancerad nivå för framsynsgruppen och 

ledarseminariet. 
‒ Det nya lärprojektet Rurban region kommer att använda framsynsmetodik i 

diskussionen om utvecklingen av stad-land. 
‒ Även andra aktiviteter kan bli aktuella, som: stöd till politikerseminarier, 

kompletterande utbildningsinsatser, internationellt samarbete, satsningar tillsammans 
med Vinnova, SKL, Tillväxtverket, Innovationsguiden, etc. 

 
Reglab som metod 
Eva presenterade en ny ppt-serie som beskriver Reglab som modell för kollegialt lärande och 
kunskapsutbyte. Modellen är framtagen i samarbete mellan kansliet och Martin Bodensten, 

http://www.reglab.se/aktiviteter/scenarier-hemuppgift/


 

Ramböll, som tidigare ansvarat för de externa utvärderingarna av Reglab. (Se också ppt 
Medlemsgrupppen 12.9.2018) 
Reglab efter 2019 
Reglabs styrelse har under året lett en process om Reglabs fortsatta verksamhet, efter juni 
2019 när nuvarande verksamhetsperiod tar slut. Styrelsen har presentera ett förslag i 
dokumenten Reglab inriktning 2019-22 och Reglab finansiering 2019-22, som skickats ut till 
samtliga (se också ppt Medlemsgrupppen 12.9.2018). Några kommentarer från 
medlemsgruppen var:  

‒ Inför kommande period är det viktig att tydliggöra skillnaden mellan Reglab och 
SKL. 

‒ Balansen mellan spets och bredd är viktig för Reglabs fortsatta arbete. Att Reglab inte 
längre driver vissa nätverk, gör att dessa deltagare känner sig bortvalda. 

‒ Reglabs Årskonferens är årets viktigaste forum för kompetensutveckling och 
omvärldsbevakning för många (bredd), det är en aspekt vi ibland glömmer att lyfta. 

‒ Reglab är ett unikt forum för att fånga upp viktiga frågor inom regional utveckling. 
Reglab är inte formellt en agendasättare, men har stor betydelse för kunskapsbildning 
som indirekt påverkar policyutvecklingen inom området. 

Förslaget kommer att diskuteras på regionutvecklingsdirektörernas möte den 20 sep, och 
regiondirektörernas möte den 21 sep. Formellt beslut fattas på ett extra ägarmöte den 18 
oktober. Därefter fattar varje enskild medlemsorganisation beslut om en avsiktsförklaring: att 
delta i Reglab under perioden 2019-22. 

Kommande möten 
Datum för kommande möten i medlemsgruppen är: 

• Onsdag 6 februari 2019. Nästa medlemsmöte. 
• Tisdag 26 mars 2019. Årsmöte, i samband med årskonferensen i Västerås. 

 
Idéworkshop inför 2019 
Eftermiddagen ägnades åt idémöte inför 2019. 41 idéer presenterades och diskuterades, 
samtliga förslag finns på medlemsgruppens hemsida. 
 

Resultatet av medlemsgruppens prioritering för 2019 finns i dokumentet Resultat 
prioriteringar 2019. Grönmarkerade förslag är huvudprioriterade inför nästa år. 
Högst prioriterade blev tre förslag: 

• Agenda 2030 
• Att förstå strukturomvandlingen ‒ analysprojekt 
• Regional fysisk planering 

Avslutning 
Medlemsmötet avslutades av Anders Åkerström. 
 
 
Obs! Samtliga bilagor och presentationer från mötet finns på medlemsgruppens hemsida. 

 

http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote-12-september/
http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote-12-september/
http://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote-12-september/

