
 

  
  
  
  

Reglab styrelsemöte 27 maj 2020    22.6.2020 

Protokoll 
 
 
Närvarande: Anna Lindberg (ordf.), Andreas Capilla, Maria Johansson, Christel Gustafsson, Åsa 

Bjelkeby, Katrien Vanhaverbeke, Jörgen Preuss, Margareta Dahlström och Tomas Stavbom. Från 

kansliet deltog Eva Moe och Catarina Lahti (sekr) samt Karin Liljegren Trotzig som föredragande för 

BRP+. 

 

1. Inledning 
Anna Lindberg hälsade alla välkomna till styrelsens första heldigitala möte, med ett särskilt 

välkommen till de ledamöter som deltog för första gången: Jörgen Preuss, Margareta 

Dahlström och Tomas Stavbom.  

  

2. Val av justerare 
Till justerare valdes Margareta Dahlström.    

 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

 

4. Nuläget i verksamheten – information 
Se också bilaga 1: Nuläget i verksamheten. 
 

Eva presenterade kort framstegen inom Reglab digi, det utvecklingsprojekt som varit i fokus 

under corona-restriktionerna. Under våren genomförs sex digitala workshopar och start av det 

första digitala lärprojektet i juni. Reaktionerna från deltagarna är hittills mycket positiva. 
 

Catarina berättade om det nya lärprojektet Regionalt kompetensbehov. Intresset är stort – 26 

organisationer är hittills anmälda och Catarina räknar med ca 80 deltagare. Lärprojektet 

kommer att ledas av Catarina och Thomas Lundberg, Region Gävleborg. 
 

Pandemikrisen har lett till vissa omställningar i av Reglabs aktiviteter. På begäran har krisens 

konsekvenser för medlemmarna diskuteras i tre arrangemang: 

 Medlemsgruppen diskuterade Behov av nya Reglab-aktiviteter i krisens spår den 6 maj. 

 En extra Framsyn masterclass har diskuterat Scenarier som verktyg i krisen den 19 maj. 

 Analytikernätverket diskuterar Behovet av analyser under och efter krisen i ett extra 

nätverksmöte den 4 juni. 
 

Det finns ett intresse för fortsatt erfarenhetsutbyte kopplat till krisen, samtidigt som 

medlemmarna betonar vikten av att Reglab behåller det långsiktiga perspektivet. Reglabs 

aktiviteter bör inte fokusera på det omedelbart dagsaktuella. 

 

5. Nya partner – beslut  
Styrelsen beslutade att godkänna Universitetskanslerämbetet, UKÄ, som partner. 

 

6. BRP+  Det svenska mätsystemet för livskvalitet 
Se också bilaga 2 och Karin Liljeberg Trotzigs presentation av BRP+. 
 

Styrelsen diskuterade det utskickade förslaget och beslutade: 

 Att ställa sig bakom förslaget med Tillväxtverket som systemägare till BRP+ med ansvar 

också för en utvecklingsfunktion, under förutsättning att Näringsdepartementet är positiva 

till Tillväxtverkets fortsätta satsning på BRP+-systemet. 



 

  
  
  
  

 Att publicering av mätsystemet sker i RKAs regi på kolada.se och att SKR även 

fortsättningsvis har en viktig roll som strategisk samarbetspartner till Tillväxtverket och 

uppdragsgivare till RKA. 
 

 Att skapa en långsiktig finansieringsmodell för förvaltningen och utvecklingen av BRP+ 

där Tillväxtverket och regionerna är medfinansiärer.  
 

 Att via ordförande informera samtliga regionutvecklingsdirektörer om BRP+ och 

tankarna om en långsiktig finansieringsmodell för förvaltning och utveckling med 

Tillväxtverket och regionerna som finansiärer. 
 

Frågan diskuteras igen på nästa styrelsemöte.  

 

7. Högskoleutbildning i regional utveckling – diskussion  
Se också bilaga 3 Rapport Högskolekurs. 
 

Den uppskjutna frågan från 2017 och 2109 om en högskolekurs i regional utveckling, 

diskuterades på nytt. Till styrelsemötet hade kansliet i uppdrag att utreda några frågor: 

 Förslaget är ett pilotprojekt med Karlstads universitet som projektägare. Det innebär att 

högskolekursen i den här formen inte är föremål för upphandling. 
 

 Efter en översiktlig översyn av kostnaderna för utbildningen, meddelar Karlstads 

universitet att utvecklingskostnaden med säkerhet blir lägre än i förslaget från 2016, med 

tanke på utvecklingen av digitala möten, som numer ersätter fysiska. Kursavgiften kan bli 

något högre, men är helt beroende av hur många fysiska möten kursen ska innehålla. 
 

 Tillväxtverket är fortsatt positiva till en högskolekurs i regional utveckling, men har i 

dagsläget inte möjlighet att utlova medfinansiering. Det är möjligt att det kan finnas ett 

utrymme i myndighetens budget 2021, men det är i dagsläget oklart. 
 

 En sannolik tidsplan är att kursen kan komma igång ungefär ett år efter att beslut fattats av 

Reglabs medlemmar. 
 

Styrelsens diskussion landade i beslutet att via ordförande ställa en fråga till samtliga 

regionutvecklingsdirektörer om det fortfarande finns ett intresse för projektet och kursen.  
 

Om det finns ett intresse i regiongruppen, kan Margareta Dahlström till nästa gång utreda 

möjligheten av en enklare pilotkurs, utan överbyggnaden av vetenskapligt råd mm. 
 

Frågan diskuteras igen på nästa styrelsemöte.  

 

8. Övriga frågor 
Christel Gustafsson väckte frågan om behovet av ett gemensamt Reglab-arbete kring 

scenarier, med anledning av coronakrisen. Några inlägg i diskussionen var: 

 De analysverktyg regionerna har fungerar väl mellan krisperioderna, men är inte 

tillräckligt i kristider. Vi behöver snabbare scenarie-analyser på medellång sikt 
 

 Reglab är vår arena för långsiktigt lärande. Det är inte Reglabs roll att fokusera på alltför 

operativt och dagsaktuellt arbete. Där har SKR en roll. 
 

 Det behövs en kunskapsuppbyggnad: Vilka nytänkande verktyg behövs efter krisen? 

Kanske ska vi tänka helt nytt när krisen lättar – nya typer av företag, nya branscher, nytt 

mindset? 
 



 

  
  
  
  

 Krisen kan vara en plattform för utveckling. Vårt uppdrag är att ställa om till hållbar 

utveckling. Det finns möjligheter kopplat till krisen, men gapet växer just nu mellan 

regionerna i synen på uppdraget. 
 

 Reglabs roll kan vara att stötta varandra – kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. 

Inte minst när det gäller verktyg för att styra mot hållbar regional utveckling. 

 

Ordförande avslutade diskussionen med att påminna om det Reglab-arbete som redan initierats 

kopplat till krisen. Diskussionen fortsätter vid nästa styrelsemöte. 

 

9. Kommande möten 
Kommande styrelsemöten under 2020: 

 24 sept, kl. 13-16 

 26 nov, kl. 13-16 

 

10. Mötets avslutades 
Ordförande tackade för ett väl genomfört möte. 

 

  

Anna Lindberg   Margareta Dahlström 

Ordförande   Justerare 


