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

 
1. Inledning 

Anna Lindberg, hälsade alla välkomna.  

 
2. Val av justerare 

Till justerare valdes Daniel Örtqvist. 

 
3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

 
4. Nuläget i verksamheten – rapport 

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. 
 

Rapporten Regionala matchningsindikatorer – fördjupad analys blev klar i slutet av juni och 

finns att ladda ner. Rapporten presenteras vid ett lanseringsseminarium den 5 september. 

Intresset för seminariet är redan stort. 
 

BRP+. Johanna Giorgi kommer till nästa styrelsemöte för att presentera nuläget i satsningen. 

Kallelse till första styrgruppsmötet kommer under september. 
 

Eva visade en ny presentation av Reglab-modellen, (se ppt Styrelsemöte 15 aug). Styrelsen 

tyckte att den nya beskrivningen är bra och värdefull. Delar av presentationen bör integreras i 

underlaget för Reglab efter 2019.  

 
5. Reglab 2050 ‒ diskussion 

Styrelsen är också styrgrupp för framsynsprocessen Region 2050.  
 

2018 avslutas satsningen Region 2050, men styrelsen betonade 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. Under 

det kommande året handlar det om att ”vårda det kapital vi byggt”, snarare än fortsatt 

utveckling. 
 

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 från Region 2050. 

‒ Även andra aktiviteter kan bli aktuella, som: stöd till politikerseminarier, 

kompletterande utbildningsinsatser, internationellt samarbete, satsningar tillsammans 

med Vinnova, SKL, Tillväxtverket, Innovationsguiden, etc. 
 

Under 2019 kommer också det nya lärprojektet Rurban region att använda framsynsmetodik i 

diskussionen om utvecklingen av stad-land. 



 

  
  
  
  

 

 

 

6. Reglab efter 2019 ‒ beslut  
Reglabs nuvarande projektperiod avslutas i juni 2019. Under året ska ägarna fatta beslut om 

avslut/fortsättning. Processen leds av styrelsen. 
 

Det utskickade förslaget till Reglab efter 2019 diskuterades, liksom Ny prioriteringsmodell 

och Finansieringsmodell. Styrelsens viktigaste kompletteringar till det utskickade förslaget är:  

‒ Inledningen ska kompletteras, dels med en beskrivning av regionernas utmaningar från 

2019 och framåt, dels med sammanfattningen av Reglab-modellen från den nya 

presentationen. 

‒ Reglabs organisationsform bör fortsätta som tidigare, men projektformen är av 

underordnad betydelse. I styrelsens förslag ska värdet av en fortsatt verksamhet, och 

utvecklingen av denna, betonas. 

‒ Kommande avtalsperiod bör vara 3,5 år, dvs från 1.7.2019 till 31.12.2022. 

‒ Viktiga utvecklingsmål för kommande period är: 

o Att stärka samarbetet med akademin. 

o Att utveckla Reglabs roll i flernivåsamarbetet. 

o Att stärka regionernas kapacitet i deras nya situation, där den regionala nivån är 

enhetligt organiserad och samtliga regioner direktvalda.  

‒ I kommande verksamhetsperiod bör avgiften för Reglab-partner öka till 25 000 kr/r. 

Avgiften för akademiska partner kvarstår: 5 000 kr/år. 
 

‒ Styrelsen var positiv till det utskickade förslaget om ny prioriteringsmodell och beslutade 

att Reglab i fortsättningen ska arbeta i enlighet med denna. 

‒ Styrelsen beslutade att välja Alternativ 2 i det utskickade förslaget till ny 

finansieringsmodell. 

Styrelsens förslag ska nu färdigställas och kommuniceras till ägarna. Den fortsatta processen 

för att fatta beslut om Reglab efter 2019 ser ut så här: 

 12 sept  Möte i Medlemsgruppen ‒ diskussion om förslaget. 

 20-21 sep  Möte i Regional kontakt ‒ diskussion om förslaget. 

 18-19 okt  Extra medlemsmöte ‒ beslut  

 22 nov  Styrelsemöte – beslut om verksamhetsplan 2019. 

 
7. Kommande möten 

Nästa styrelsemöte är den 22 nov kl. 13-16.  

Eva återkommer om tider för styrgruppsmöte i BRP+. 

 

8. Avslut 
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 

 
 
 
 
Anna Lindberg   Daniel Örtqvist 

Ordförande   Justerare 


