Reglab Medlemsgruppsmöte 6 februari 2019
Närvarande: Magnus Jörgel, Anna Bjärenlöv, Region Skåne, Mattias Nylander, Region Kalmar, Susanne Sahlin, Region
Västernorrland, Magdalena Berglin, Region Gävleborg, Monika Kväl, Tillväxtverket, Gustaf Rehnström, SKL, Caroline
Strömbäck, Region Uppsala, Sandra Svennberg, Region Värmland, Catarina Lahti, Region Stockholm, Simon Bölling, Region
Västmanland, Jonna Lidström, Region Västerbotten, Anna Svedlund, Region Sörmland, Lotten Carlsson, Region
Östergötland, Lisa Lundin, Västra Götalandsregionen, Ulrika Bertilsson, Region Halland, Anders Unger, Region Kronoberg,
Lottie Dahl Ryde, Region Blekinge, , David Norman, Storsthlm, Karin Botås, Eva Moe, Anton Ternström (sekr), Reglab.
Gäster: Anna Lindberg, Region Norrbotten, Ina Berggård, Charlotte Werner och Åsa Lövelius Kebert, Näringsdepartementet.

Inledning
Eva och Karin hälsade alla välkomna. Gruppen gjorde en kort genomgång av hur det politiska styret i
regionerna nu ser ut.
Reglab spanar: Regional utveckling 2019
‒ Aktuellt på Näringsdepartementet. Ina Berggård, Charlotte Werner och Åsa Lövelius Kebert,
Näringsdepartementet.
‒

Nu är vi alla regioner på samma villkor – vad innebär det? Gustaf Rehnström, SKL.

‒

Regional utveckling 2.0. Anna Lindberg, regionutvecklingsdirektör Region Norrbotten och
Reglabs ordförande.

Se samtliga PPT-presentationer på medlemsgruppens webb.
Med utgångspunkt i presentationerna gjorde vi en gemensam spaning fem år framåt: Vilka
förändringar kan vi ana och hur påverkar de våra organisationer?
Reglab under 2019
Eva och Karin berättade om nuläget i verksamheten och Reglabs verksamhetsplan för 2019. Se också
ppt-presentation och Verksamhetsplan 2019 på webben.
‒

Den 22 november beslutade Reglabs ägare att verksamheten ska fortsätta i fyra år till. Viktiga
mål under kommande period är:
o Reglab ska vara ett stöd för verksamhetsutvecklingen, i samband med de nya behov
som uppstår när samtliga regioner blir direktvalda.
o Reglab ska bidra till ett stärkt flernivåsamarbete mellan den regionala, nationella och
kommunala nivån inom området regional utveckling.
o Samarbetet med högskolor och universitet inom området regional utveckling ska
utvecklas och stärkas.
I nästa period ska en regiondirektör ingå i Reglabs styrelse, det innebär att Medlemsgruppen
inte längre har en adjungerad ledamot. Reglabs budget har också utökats med en tjänst.
Eva påminde om att alla ägarorganisationer måste skicka in sin avsiktsförklaring för nästa
period senast den 1 mars.

‒

Lärprojektet Rurban region startades i Stockholm i slutet av januari, med rekordmånga
deltagare: ett 80-tal personer från 36 organisationer. Den första workshopen handlade främst
om att belysa relationerna mellan stad och land ur ekonomiskt-historiska och policyhistoriska
perspektiv. Nästa träff är den 16 mars.

‒

Region 2050/Framsyn Masterclass. Region 2050-projektet är avslutat, men fortsätter i
aktiviteten Framsyn Masterclass/nätverk. Nätverket ska stödja erfarenhetsutbyte och

implementering av kunskaperna inom omvärldsanalys på lång sikt och har fyra träffar under
2019. 19 organisationer är anmälda. Den första träffen är den 7 mars, ett samarbete med
Vinnova som har temat ”Regionala policylabb”.
Resultaten från Region 2050 finns samlat på Reglabs webb. En slutrapport från projektet
kommer under våren.
‒

Planeringen av Årskonferensen i Västerås den 27-28 mars är i full gång. Temat är Mash up –
korsbefruktning som ett sätt att möta framtidens samhällsutmaningar. Som vanligt kommer det
att finnas möjligheter att utforska temat på olika sätt och genom olika typer av lärande, bland
annat:
o Inspirationsföreläsningar av Cecilia Hertz, Umbilical design, Ivar Björk, Open lab, Carl
Heath, Rise och Anders Eklund, Institutet för framtidsstudier m fl.
o En interaktiv föreställning i regi av innovationsforskare och dansaren Nina Bozic Yams.
o Ett rum med regionala exempel på korsbefruktningar.
o Ett Framsynsrum där deltagare från Region 2050 engagerar sina kolleger i
omvärldsspaningar på lång sikt.
Om du och din organisation inte anmält er – gör det nu!

‒

Reglabs årsmöte blir tisdag 26 mars kl 16-17 i Västerås. Region Västmanland bjuder på
museibesök och buffé efter mötet. Läs mer och anmäl dig här.

‒

Det blir fortsatt gemensam utveckling av BRP+. Den 17 januari beslutade
regionutvecklingsdirektörerna att godkänna projektplanen för BRP+ nästa steg, liksom budget
och finansiering. Satsningen är tvåårig 2019-20, Tillväxtverket står för 50% av finansieringen
och regionerna för 50%, 17 500 kr/år.
Projektets tre huvuddelar är:
 Teknisk förvaltning och långsiktigt ägarskap.
 Utveckling av indikatorer och mätetal.
 Implementering och användning.
Projektet väntas komma igång under våren och Reglab söker då en projektledare på 30% i två
år. Om du eller en kollega är intresserad – ta kontakt med Eva.
Läs mer om BRP+ nästa steg i projektplanen.

‒

Planeringen för det nya lärprojektet Att förstå strukturomvandlingen har startat. Lärprojektet
syftar till att förstå industrins strukturomvandling och hur den påverkar regionerna. Ett särskilt
fokus kommer att ligga på statistik och metoder. Lärprojektet vänder sig till regionala
näringslivsstrateger och analytiker och startar senare i vår.

‒

Planeringen för en Agenda 2030-aktivitet har startat. Många andra initiativ sker inom området
just nu.

‒

Ett seminarium om Tillväxtpolitikens nutidshistoria planeras.

‒

Regional fysisk planering är ett prioriterat område för 2019, som kommer att genomföras i
mån av utrymme (se Verksamhetsplan 2019).

Övriga frågor
Eva informerade om att kostnaden för BRP+-projektet kommer att faktureras i samband med
medlemsavgiften för 2019.
Innovationsindex. 2019 är det dags att uppdatera Reglabs innovationsindex – om medlemmarna vill.
Alla medlemsansvariga uppmanas att diskutera frågan på hemmaplan. Beslut fattas i samband med
årsmötet 26 mars. Kostnaden för en eventuell uppdatering täcks av Reglabs kanslibudget. Läs mer och
se tidigare Innovationsindex här.

Högskolekurs i Regional utveckling. Margareta Dahlström, professor vid Karlstads universitet, har
ställt frågan till Reglabs medlemmar om det finns intresse att återuppta diskussionen om en
högskolekurs i regional utveckling. Frågan utreddes under 2016 i Rapport Högskolekurs.
Medlemmarnas beslut blev då att skjuta upp frågan tills efter den stora framsynssatsningen Region
2050.
Medlemsgruppen uttryckte nu ett intresse för att återuppta frågan, som även kommer att diskuteras på
Reglabs styrelsemöte 13 februari.
Kommande möten
Datum för kommande möten i medlemsgruppen är:
‒

Tisdag 26 mars. Årsmöte i samband med årskonferensen i Västerås.

‒

Onsdagen den 18 september. Höstens idémöte i Stockholm.

Samtliga bilagor och presentationer från mötet finns på medlemsgruppens hemsida.

