Reglab styrelsemöte 12 sep 2019

190916

Protokoll

Närvarande: Anna Lindberg (ordf.), Katrien Vanhaverbeke, Maria Johansson, Andreas Capilla, Christel
Gustafsson. På telefon: Åsa Bjelkeby. Från kansliet deltog Eva Moe (sekr).

1. Inledning
Anna Lindberg hälsade alla välkomna och påminde om att Reglab från den 1 juli inlett sin nya
verksamhetsperiod, 1.7.2019-31.12.2023.
2. Val av justerare
Till justerare valdes Andreas Capilla.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Under Övriga frågor tillades punkten: Start av valberedning.
4. Nuläget i verksamheten – information
Styrelse och kansli. Staffan Isling har slutat som regiondirektör i Region Uppsala, och är inte
längre aktuell som ledamot i Reglabs styrelse. Katrien kunde berätta att regiondirektörernas
nätverk utser en ny representant inom kort.
Eva rapporterade att Karin Liljeberg Trotzig, Region Uppsala, är inhyrd på 50% som
projektledare för den tvååriga satsningen BRP+ från 1 maj. Karin Botås har slutat sin tjänst
som projektledare i augusti. Rekryteringen av en ny projektledare har startat; i
rekryteringsgruppen ingår Katrien Vanhaverbeke, Eva Moe och SKLs personalavdelning.
Slutrapporten från framsynsprocessen Region 2050 blev klar före sommaren. Rapporten finns
både som tryckt bok och pdf, och har skickats till samtliga deltagare i Framsynsgruppen och
Ledarseminariet. Några regioner har rekvirerat ytterligare exemplar.
Fördjupningssatsningen Framsyn/masterclass genomför sitt tredje seminarium i september, ett
samarbete med professor John Holmberg och Chalmers Challenge lab.
Lärprojektet Rurban region avslutades i augusti och har på flera sätt varit ett kvalitativt
utvecklingssteg för Reglab, bland annat genom att:
o Lärprojektet har haft en akademisk ledare.
o Lärprojektet har haft 80 deltagare, från 36 olika organisationer och många olika
sakområden.
o Deltagarna har genomfört kvalificerade hemuppgifter, som har bidragit både till
lärande och förmågan att omsätta kunskaperna i praktiken.
Reglab har fått många positiva reaktioner på lärprojektet och det samlade intrycket är att det
kommer att påverka de deltagande organisationernas arbetssätt i framtiden. Reglab har
initierat en extern analys av lärprojektets resultat, en miniutvärdering som görs av Veta
advisor.
Rurban region följs upp med en temadag om cirkulär biobaserad ekonomi under nästa år.
Lärprojektet Industrins förnyelse startade i april och har genomfört två workshopar.
Lärprojektet är initierat inom analytikernätverket och har en stark forskningsprägel. Tyvärr
tvingades lärprojektet byta processledare i halvtid, därför att Arena för tillväxt där
processledarna var anställda, lades ner i juni.

Ett nytt Hållbarhetsnätverk startar i september. Nätverket är resultatet av medlemmarnas
prioritering av sakområdet Agenda 2030. Fokus för nätverket är erfarenhetsutbyte. Eftersom
många initiativ är på gång inom området, sker en avstämning av nätverkets framtid under
2020.
I oktober startar ett nytt lärprojekt: En programteori för ERUF, ett samarbete med
Tillväxtverket.
Reglabs kansli har startat utvecklingsprojektet Resfria möten och genomfört en första
innovationssprint tillsammans med företaget Hello future. Resultatet så här långt tyder på att
digitala lärprojekt kan innebära både vinster och förluster för deltagarna i Reglabs aktiviteter
och lärandet. För att på sikt kunna genomföra digitala workshopar med hög pedagogisk
kvalitet, där det kollegiala lärandet står i centrum, behövs både kompetensutveckling inom
digital processledning och pilottester i mindre grupper. En projektplan för det fortsatta
utvecklingsarbetet presenteras för styrelsen i samband med verksamhetsplaneringen för nästa
år.
Forskarforum med temat Den regionala tillväxtpolitikens nutidshistoria var planerat till den 1
oktober, men har skjutits upp när Karin Botås slutade. Styrelsen ställde sig bakom beslutet att
inte genomföra Forskarforum under 2019.
BRP+ (Reglabs styrelse är tillika styrgrupp för BRP+). Karin Liljeberg Trotzig presenterade
nuläget i utvecklingsprojektet BRP+:
o Utredningen för att fastställa ägarskap och teknisk förvaltning av systemet har startat.
Utredningen genomförs av konsultfirman WSP.
o En arbetsgrupp under ledning av Karin Liljeberg Trotzig kommer jobba vidare med
utvecklingen av subjektiva mått. Arbetet startar under hösten.
o Samtliga regioner har utsett kontaktpersoner för BRP+. Gruppen ska träffas under
hösten.
o Under hösten startar också arbetet med analys och genomgång av indikatorerna för
hållbarhet över tid, dvs kapitalstockarna. Upphandling av extern utförare är på gång.
Utredningen av ägarskap och teknisk förvaltning ska vara klar i slutet av september. Med
utredningen som underlag ska styrelsen vid nästa möte fatta beslut om nästa steg i processen
för att fastställa ägarskap. Karin skickar underlaget till styrelsen i god tid inför nästa möte.
Reglabs årskonferens 2020. Tema för nästa årskonferens är Omställning!, dvs de stora
förändringar som behövs i produktion och konsumtion, teknikutveckling och
livsstilsförändringar för att nå ett hållbart samhälle. Årskonferensen är i Visby den 11-12
mars, med Region Gotland som värd.
Kommande årskonferenser. Styrelsen beslutade att värd för nästkommande konferens, efter
2020, blir Region Stockholm. Därefter är Västra Götalandsregionen och Region Östergötland
intresserade av värdskap.
Anna initierade frågan om möjligheten att inte arrangera årskonferensen varje år – det är ett
krävande arrangemang, som tar mycket av kansliets resurser. Styrelsen beslutade att fortsätta
diskussionen vid kommande möten. Kansliet fick i uppdrag att diskutera frågan i
medlemsgruppen, samt ta fram ett diskussionsunderlag till nästa möte.
5. Nya partner – beslut
Styrelsen beslutade att godkänna följande partner:
o Familjen Helsingborg – en samarbetsorganisation mellan 11 skånska kommuner.
o IF Metall
o Trafikverket

I samband med den nya verksamhetsperioden har Studieförbunden avslutat sitt partnerskap.
Eva rapporterade att kansliet har tagit kontakt med några forskningsmiljöer för att intressera
dem för akademiskt partnerskap, eftersom samarbete med akademin är en prioriterad fråga för
Reglab under denna period.
6. Verksamhetsplanering hösten 2019
En avstämning av verksamhetsplanen för 2019 i halvtid, visar att aktiviteterna blir något färre
än planerat under hösten, med anledning av den vakanta tjänsten som projektledare:
o

Planeringen av aktiviteter inom Regional fysisk planering har inte kommit igång och
kommer sannolikt inte att starta under hösten. Detta område har också en lägre
prioritet i verksamhetsplanen.

o

Forskarforum är uppskjutet. Ambitionen är att genomföra Forskarforum när en ny
projektledare är på plats.

o

Planering inför 2020. Den 18 september har medlemsgruppen sitt idémöte inför 2020.
Ett 50-tal förslag till nya aktiviteter har kommit.

Reglabs inriktning är att förstärka de långsiktigt strategiska projekten under perioden. Inför
2020 är två strategiska utvecklingsprojekt redan i gång: BRP+ och Resfria möten. I samband
med verksamhetsplanen för 2020 kommer styrelsen att ha en diskussion om det behövs
ytterligare strategiska satsningar, och vilket område som i så fall är aktuellt.
7. Kommande möten
Årets sista styrelsemöte är den 21 nov kl. 13-16.
Kansliet fick i uppdrag att hitta datum för styrelsens möten 2020, varav ett längre strategimöte
i januari.
8. Övriga frågor
Kansliet fick i uppdrag att kontakta valberedningen, för att starta dess arbete inför det
kommande styrelsevalet 2020. I valberedningen ingår: Anna-Lena Cederström, Region
Blekinge (ordf), Göran Andersson, Vinnova och Tomas Stavbom, Region Uppsala.
9. Avslut
Ordförande tackade alla för ett väl genomfört möte.

Anna Lindberg
Ordförande

Andreas Capilla
Justerare

