
BRP+ Vad har hänt i 
de olika 

delprojekten?



Översyn av indikatorer och analys av 
Hållbarhet över tid 

• Februari-november 2020

Översyn av logik 
och urval av data

Uppdatering av 
data, 

dokumentation

Analys med fokus 
på hållbarhet över 

tid 

Bildmaterial



Översynen landat i flera förslag, bland 
annat

Förtydligad definition av mätsystemets två delar Livskvalitet och 
Hållbarhet.

Mätsystemets andra del, Hållbarhet, delas in i hållbarhetsdimensioner 
istället för kapitalstockar. 

Jämlikhet och jämställdhet genomsyrar mätsystemet tydligare.



På indikatornivå har vi
Gjort en omsortering av befintliga indikatorer  

Kompletterat kring energi, klimat, jämställdhet och jämlikhet

Anpassat till RKA:s Agenda 2030-indikatorer

Just nu pågår
• Uppdatering av data

• Förberedelser för publicering på Kolada.se och uppdatering av teknisk 
rapport.



Nästa steg: Analysrapport Hållbarhet

• Syfte och målgrupp

• ”Provtrycka” det reviderade mätsystemet

• Beskriva hållbar utveckling i Sveriges regioner på ett intresseväckande 
sätt

• Målgruppen är vi själva för ökat lärande

• Analyser att använda på hemmaplan

• Ex analysfrågor: 

• Hur utvecklas livskvalitet och hållbarhet i riket? 

• Är regionerna på väg mot en hållbar utveckling? 

• Presenteras för BRP+ kontaktpersoner i december.



Utvecklingsarbete subjektiva mått

• Arbetsgrupp projektledare + fyra regioner

• Förslag har inarbetats i den översynen som pågår och inkluderas i 
uppdatering av data.

• Rör sig om elva nya mått, mestadels från Nationella folkhälsoenkäten men 
även från Skolinspektionens ”Skolenkäten”.



Dialog med regionerna 

• BRP+ kontaktpersoner har bjudits in till två workshops under våren samt en 
i september 2020.

• Ny träff i december då analysrapport presenteras och diskuteras.

• Behov att bredda deltagandet. Dialog med RUS-nätverket ett första steg.



Ägarskap och förvaltning, Reglabs
styrelse beslutade enligt protokoll 27/5
• 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.




